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Asbóth Sándor TKSZK 2009/2010 év IMIP értékelése
Keszthely

Bevezető

A Minőségirányítási Program (továbbiakban MIP) végrehajtásának nevelőtestület általi érté-
kelésére, valamint szülői szervezet által történő véleményezésre a Közoktatási törvény 40.§ 
(11) bekezdésének megfelelve kerül sor.

 Felhasznált dokumentumok
• Intézményi Minőségirányítási Program
• Önkormányzati Minőségirányítási Program
• Éves munkaterv
• Intézményi mérések eredményei
• Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2010. 04. 30.

2.1. Minőségpolitika:
Intézményünk a minőségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazott elveknek megfelelően mű-
ködött:

2.2. A fenntartói minőségpolitika intézményünkre vonatkozó része.
2.2.1. Önkormányzat ellenőrzési-értékelési feladatai:
–Vezetők beszámoltatása folyamatos.
–Alapító okiratunk felülvizsgálata megtörtént, jóváhagyás dátuma: 2009. 09. 11.
–A Házirend, a Szervezeti és Működési Szabályzat valamint a Pedagógiai Program felülvizs-
gálata megtörtént, jóváhagyása dátuma 2009. 07. 10.
–Normatív támogatást képező létszámadatok, statisztikai adatok ellenőrzése 2010. 02. 18-án 
megtörtént
–Intézmény gazdálkodásának ellenőrzése, beszámoltatás a negyedéves kiadások alakulása és 
a féléves költségvetési beszámoló alkalmával megtörténtek.

2.2.2. A fenntartó önkormányzat minőségpolitikai alapelvei:
Intézményünk működése során alkalmazza a fenntartó minőségpolitikai alapelveit.

2.2.3. A Zala Megyei Közgyűlés minőségpolitikája, küldetésnyilatkozata a megyei fenn-
tartású közoktatási intézményekre:
Intézményünk a minőségpolitikai nyilatkozatban, küldetésnyilatkozatban megfogalmazott el-
veknek megfelelően működött.
2.2.4. Minőségcélok:
Intézményünk minőségcéljainak meghatározásakor figyelembe vesszük a fenntartó által előírt 
minőségcélokat az oktatás minőségfejlesztésére, a mérési-értékelési rendszer kialakításával és 
működtetésével az intézményekben folyó munka hatékonyságának javítását, a motivációs esz-
közök bevezetését a pedagógusok és a tanulók teljesítménynövelésére, az átjárhatóság biztosí-
tását a tanulói utak védelmével a megyei fenntartású intézményeken belül, az előforduló szak-
mai hibák számának csökkentését, az élethosszig tartó önképzést és feltételeinek biztosítását, 
az esélyegyenlőség biztosítását.

2.2.5. A fenntartó által felhasználandó indikátorok az intézményi minőségcélok elérésé-
nek ellenőrzéséhez, értékeléséhez:
A fenntartó által előírt indikátorokat gyűjtjük, és az év végi beszámolónkban ezeket közzé 
tesszük.
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2.3.. Minőségi célok 

–A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése): 
Tanulólétszámot sikerült megtartanunk. Tájékoztató anyagokat szétküldtük, bemutat-

koztunk a helyi írott és elektronikus sajtóban. Bemutatókon vettünk részt általános iskolák-
ban.

–A bukások számának 10%-kal csökkentése a félévihez képest:
Félévi bukások száma: -272 fő
Év végi bukások száma: - 124 fő (45,5%-os csökkenés)

– A szolgáltató szakmacsoportban rendészeti képzés elindítása:
A rendészeti képzés a 2010/2011-es tanévben elindul az intézményünkben. 
Sikerét bizonyítja, hogy többszörös volt a túljelentkezés a képzésre.
– Az Alapító Okiratunkban megjelenített felnőttoktatás keretében oktatni kívánt szakmák kép-
zési programjainak kidolgozása.
–Kidolgozott képzési programok: - fodrász, - kozmetikus, - kéz-és lábápoló, műköröm építő, - 
multimédiafejlesztő. Kishajóépítő képzési program készül, személyi és tárgyi feltételek pon-
tosítása történik. Villanyszerelő képzési program készítése folyamatban van. További (kb. 10-
20) képzési programok integrálása az iskolánk környezetének megfelelően. Tervezzük új 
szakmák képzési programjának kidolgozását.
–ECDL Select képzési program akkreditálása megtörtént 2009 nyarán.
–5 fő pedagógusnak ECDL szövegszerkesztési tanfolyam tartása.
–Felnőttképzési Intézményi Akkreditáció megvalósítása.
–ECDL tanfolyam munkanélkülieknek, hátrányos helyzetűeknek, kismamáknak: - Zalaszent-
gróton 2 csoportnak, - Pókaszepetken 2 csoportnak, - Sármelléken 1 csoportnak (12 főnek 
csoportonként).
–Villanyszerelő felnőttképzési tanfolyam folyamatban van.
–Felnőttképzési további terveink: - A térségben lévő cégekkel, intézményekkel, vállalkozók-
kal való kapcsolatfelvétel. – Új területek (pl. pedagógusok) továbbképzési lehetőségek feltér-
képezése.
–Intézményi környezet minőségi változása, osztálytermek otthonosabbá tétele:

Dekorációs versenyt hirdettünk az intézmény osztályai között, melynek eredménye-
ként több osztályterem megszépült.

Ebben a tanévben bevezettük az udvari takarítás rendjét, mely szerint minden osztály –
az osztályfőnök vezetésével- a dátum szerinti osztályfőnöki óráját az iskola és annak közvet-
len környezete (az óvodától a lakótelepig) takarításával tölti el. A takarítás eredményes volt, 
javult a környezetünk minősége.

– A külső partnerekkel a kapcsolat erősítése:
- partnerlista aktualizálása
- partnerek megkeresése/személyesen, telefonon, levélben/
- a külső gyakorlati képzésben személyes felkeresése
- tájékoztató rendezvény lebonyolítása
- partnerigény és elégedettség mérés
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- gördülékenyebb külső ügyintézés
- erősebb külső kapcsolatok
- pozitív visszajelzések a partnerigény és elégedettség mérésben
–A decentralizált keretből adományozható Nívódíj pályázaton való részt vétel: 
A pályázatot nem írták ki, így nem tudtunk részt venni a pályázaton
–A pályázatokon való aktív részt véte:l 
- pályázatok folyamatos figyelése
- az intézményre vonatkozó összes pályázat felderítése
- sikeres pályázatokkal segítettük az intézmény minőségi munkáját /teljesítménymotivációs 
pályázat, TÁMOP 3.1.4, kollOKA, KULTÚRA, drog-prevenciós pályázat
–Az építős szakmacsoport tanműhelyének átadása:
- tanműhely kialakításának befejezése
- üzembe helyezés
- ünnepélyes átadás
- sikeres építős beiskolázás
- építős alapképzés minőségi javulása
- az intézmény hírének, PR-nak további növelése
– Az iskolai fegyelmi helyzet javítása:
A hetesi feladatok ellátásának minősége érezhetően javult
Javult a pedagógusok ügyeleti munkafegyelme. A tapasztalatokat a pedagógusokkal megbe-
széltük, kértük őket a precízebb feladat ellátásra.
Jelentősebb fegyelmi vétség, erőszakos cselekedet az iskola területén nem történt.
A fegyelmi döntések iskolarádióban való kihirdetésére nem került sor, de a fegyelmi tárgyalá-
sok rendben és jogszerűen zajlottak, a döntések a szülőkkel egyetértésben születtek meg. A 
nevelőtestület megismerkedett a fegyelmi tárgyalások menetével, és a kiszabott fegyelmi fo-
kozatokkal a tantestület egyetértett.
A fegyelmi helyzet javult, a fegyelmi tárgyalások száma az év előrehaladásával kismértékben 
csökkent.

– Pedagógus teljesítmény értékelés végrehajtása, tapasztalatainak elemzése:
- Értékelést végrehajtottuk, tapasztalatokat elemeztük, mely alapján a szabályzatot átdolgoz-
tuk
- Motivációs pályázaton kiváló eredményt értünk el
– A kompetencia fejlesztési terv végrehajtása:
–Szeptemberben szintfelmérést végeztünk a 10. évfolyamban: szövegértés- szövegalkotás, 
matematikai kompetenciákból
– A szintfelmérő kiértékeltük /osztályonként, és személyre szabottan/, a háttértényezők vizs-
gálatával egyetemben.
– Az elemzés alapján összeállítottuk a tanóra keretében differenciált felkészítésre szorulók lis-
táját
– A differenciált foglalkozásokat megtartottuk szövegértés- szövegalkotás, matematikai kom-
petenciákból
– A szövegértés-szövegalkotás, matematikai kompetenciákhoz csatlakozó többi tantárgy kere-
tében is differenciált foglalkozásokat tartottunk.
– Április végén szintfelmérőt tartottunk szövegértés-szövegalkotás, matematikai kompetenci-
ákból
– A szintfelmérőket kiértékeltük /osztályonként, és személyre szabottan/. A differenciált fog-
lakozások eredményeit értékeltük
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– Az eredmények és az értékelés tapasztalatait felhasználtuk a differenciált osztálymunka to-
vábbi végrehajtásában
– A 10. évfolyam tanulói megírták az országos kompetenciamérést

A Béri Balogh Ádám Tagintézmény aktuális minőségcéljai:

–A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése):
Az elvárt osztálylétszámot túlteljesítettük a gimnáziumi osztály beiskolázásánál.
Minden végzős nyolcadikos osztállyal felvettük a kapcsolatot. A médiában a megjelenéseket 
növelni kell
–A bukások számának 10%-al csökkentése a félévihez képest:
A munkaközösségeknek azonos elvárásokat kell kialakítani

Félévi bukások száma: -49 fő
Év végi bukások száma: - 14 fő (28,5%-os csökkenés)

–Intézményi környezet minőségi változása, osztálytermek otthonosabbá tétele:
A dekorációs versenyt meghirdettük, az osztálytermek otthonosabbá váltak. A tanulók sok vi-
rággal díszítették fel termeiket

–Az iskolai fegyelmi helyzet javítása:
A Házirend szabályzata elleni vétségeket az osztályfőnökök külön füzetben is vezették. Így 
tanulóink magatartásáról és viselkedéséről áttekinthetőbb képet kaptunk.

–Pedagógus teljesítmény értékelés  végrehajtása,  tapasztalatainak összegzése,  elemzése,  to-
vábbfejlesztése:
A pedagógusok az óralátogatásokat végrehajtották, a rájuk vonatkozó mellékleteket kitöltöt-
ték.

–Átjárhatóság biztosítása az orientációs osztályok tantárgyi követelményrendszerében:
A tanulók a gimnáziumi osztályokból átvehetők a szakiskolai osztályba. Fordított irányú moz-
gásra nincs igény.

–Szabadidős programok szervezése, sportprogramok kiszélesítése:
A tanulói aktivitás, sajnos, nem volt megfelelő.

–SNI tanulókkal való foglalkozások bevezetése, esélyeik javítása:
A szakember heti kétszer egy órában foglalkozik az SNI tanulókkal

–A kompetencia fejlesztési terv végrehajtása:
Az érintett  pedagógusok a kompetenciaalapú órákat a naplóban jelezték.  Mind a bemeneti 
mind a kimeneti dolgozatok megíratása megtörtént.

A Nagyváthy János Tagintézmény aktuális minőségcéljai

–A bukások magas számának csökkentése:
A félévihez képest kb. a felére csökken.
Az év végi eredményeket nem tudjuk, csak becsült értékünk van a várható bukások számáról. 
A kétes esetekben éppen az utolsó három hétben történnek a javító dolgozatok és felelések.
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A 9. osztályosok körében szeptemberben a kötelező és választható érettségi tárgyakból a há-
rom intézmény egységes szintfelmérőket íratott. Az eredményét a szeptemberi szülői értekez-
leten a szaktanárok ismertették a szülőkkel,  és egyúttal  elmondták a középiskolai  követel-
ményrendszert.  A szintfelmérők alapján történt a felzárkóztatás tervezése, illetve az idegen 
nyelvekből a csoportbontás. A félévi értesítő kiosztása után a fokozottan érintett 9. és 12. osz-
tályos tanulók szülei számára rendkívüli szülői értekezletet és fogadóórát tartottunk a tovább-
haladás biztosítására.
Az érettségi tárgyakból felkészítő foglalkozásokat tartottak a tanárok az utolsó két hónapban. 
Év végén a 12. osztályokból 1 tanuló 1 tárgyból kapott elégtelen osztályzatot.
A 10. osztályosok kompetenciamérésre való felkészítése a tanév során az intézkedési tervnek 
megfelelően történt.
A tavalyi év kompetenciamérés eredménye:
Matematika Szövegértés
iskola 479 országos 489 iskola 496 országos 496

szakközép 483 szakközép 491
kis szakközép 458 kis szakközép 470

–Tudatos takarékosság az anyagokkal, eszközökkel, energiaforrásokkal, fűtés korszerűsítése:
Fűtés:
A nem használt helyiségekben a fűtést leállítottuk (radiátorokat elzártuk). Minden helyiség-
ben a hőmérsékletet 19-20 fokra állítottuk. Tanítási szünetekben, hétvégeken a fűtést kikap-
csoltuk.
A köztes épület ablakcseréjét pályázat útján valósítottuk meg.
Villamos energia:
Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy feleslegesen ne használjuk a világítást. Az ebédlőben 
a fénycsövek felét kiiktattuk.
Vízfogyasztás:
A csapokat, a WC-tartályokat, a vízóraállást rendszeresen figyelik, ellenőrzik, (javítják) a kar-
bantartók.
Anyagok, eszközök:
Az iroda- és tisztítószerek felhasználását a minimálisan elvárható mennyiségre csökkentettük. 
A karbantartási munkáknál használt anyagokat építünk be.

–A belső információáramlás javítása. Az egymásközti kontaktus, kommunikáció javítása:
Intézkedési terv: ,,Kapcsolattartás” 5. pontja
Értékelés: ,,Intézkedési tervek megvalósítása” táblázat:
Részben valósult meg.
Hiányosság:
A munkaközösségi értekezletek dokumentálását nem minden munkaközösségi vezető végzi 
el. Nem adnak kellő információt a vezetők felé az elhangzottakról, a felmerülő problémákról, 
és visszafelé sem mindig jutnak el az információk.
A változások megjelenése a partnerigény-mérés eredményeiben az érintett területen (2009/10)
Pedagógusok
MM4 a pedagógusok-vezetők közötti kommunikációra (-0,31)
Jelenleg 3,71.

–A kommunikáció javítása a szülők és a tanulók irányába. Délutáni programok rendezése:
Intézkedési terv: ,,Kapcsolattartás” 1-4. pontja
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Értékelés: ,,Intézkedési tervek megvalósítása” táblázat:
Megvalósult.
A szülők és a pedagógusok visszajelzése alapján érezhető a javulás. A diákok kritikusabbak.
Hiányosságok: lsd. értékelő táblázatban.
A változások megjelenése a partnerigény-mérés eredményeiben az érintett területen (2009/10)
Szülők:
IV. A szülőkkel való kapcsolattartás indikátor átlaga javult (+0,17).
Tanulók:
P6 Információ, kapcsolattartás indikátor átlaga gyakorlatilag változatlan (-0,02).
Pedagógusok
E9 együttműködés kifejezetten jó (4,15)
P6 információ, kapcsolattartás mutatója javult (+0,23)

–Sport, szabadidős tevékenység szélesebb körben való terjesztése:
Intézkedési terv: ,,Sport és szabadidős tevékenység”
Értékelés: ,,Intézkedési tervek megvalósítása” táblázat.
Hiányosságok: lsd. értékelő táblázat
Részben valósult meg.
A délutáni kulturális programokba továbbra is nehéz bevonni a diákokat. A bejárók aránya 
kb. 80%. Ellentmondás van az igényeik és a felkínált lehetőségek kihasználásában. A diákön-
kormányzat véleményét is kikértük.
A változások megjelenése a partnerigény-mérés eredményeiben az érintett területen (2009/10)
Részben valósult meg.
Tanulók
P4 szolgáltatások: a tanórán kívüli tevékenységek, az iskola sportélete, diákönkormányzat te-
vékenysége c. mutató +0,17-dal javult.

–Rendszeres kapcsolattartás a kollégium vezetőjével, nevelőtanáraival:
Intézkedési terv: ,,Kapcsolattartás” 6. pontja
Értékelés: ,,Intézkedési tervek megvalósítása” táblázat:
Részben valósult meg.
Hiányosság:
Az összes kollégiumi nevelővel nem zökkenőmentes a kapcsolattartás.
Lehetséges okok:
- a tanulók két kollégiumban vannak elhelyezve,
- a kollégiumi nevelők és az osztályfőnökök nem keresik a kapcsolattartás lehetőségét
Nincs információ a kollégiumi elfoglaltságokról.
Lehetséges okok:
- senki nem gyűjtötte be az információkat.
A változások megjelenése a partnerigény-mérés eredményeiben az érintett területen (2009/10)
Kifejezetten erre nincs mutató.

–Óraközi ügyelet javítása, a dohányzás szigorúbb ellenőrzése:
A szaktantermi rendszer megszűntetésével a korábbi években megszokott  felügyeleti  rend-
szert megváltoztattuk, amely kezdetben nehezen indult Az új rendszer végül is bevált.
A dohányzás elleni küzdelem úgy néz ki szélmalomharc.

–Tantermek dekorációja:
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Teljes mértékben megvalósult.
A tantermek ízlésesen díszítettek, a három legszebbet jutalmaztuk.

3. Az intézmény minőségirányítási rendszere

3. 1. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben - Intézményvezetés felelőssége és 
elkötelezettsége

Jogszerűség
• Az intézmény vezetése gondoskodik arról, hogy a teljes működést szabályozó jogi do-

kumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat valamint az in-
tézmény  belső  szabályozói  hozzáférhetők  legyenek,  azokat  az  intézmény  dolgozói 
megismerjék és betartsák

• A határidők betartásával megtörtént a szükséges dokumentumok törvényhez igazítása
- SZMSZ
- Pedagógiai Program
- Házirend
- IMIP

 Tervezés
Az intézmény minőségelvű működését szabályozó – fentebb már említett – dokumentumok 
törvényhez igazítása a megfelelő működés tervezése. 

Vezetői ellenőrzés és értékelés
• Vezetői ellenőrzésekre és értékelésekre az éves munkatervben meghatározott területek 

és időpontok figyelembevételével került sor. Havi programunkban folyamatosan meg-
jelenítettük az adott hónap kiemelt ellenőrzési szempontjait, hiszen nem a „rajtakapás” 
mint inkább a megelőzés, a segítő szándék és fejlesztés az ellenőrzések és értékelések 
célja.

• 2010. 04. 30-i Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvének megállapítása: - A kitűzött mi-
nőségcélokat elértük. – Az intézkedési tervek elérték céljukat.

• A teljesítményértékelési rendszer működtetésével még konkrétabb és jól körülhatárol-
ható egyéni, csoport és intézményi szintre megfogalmazható szempontok segítik a ve-
zetői ellenőrzést és értékelést. A rendszer ugyanakkor bevonja az ellenőrzés és értéke-
lés folyamataiba a vezetés minden tagját,a munkaközösség vezetőket, illetve valami-
lyen mértékben a szervezet valamennyi tagját is. 

A minőségirányítási rendszer működtetése
• Az egyenletesebb feladatelosztáson túl a működés folyamatos javítását és fejlesztését 

szolgálja a feladat ellátási terv, melyet a törvényi előírásoknak is megfelelve munka-
tervünk tartalmazott

• A partneri igények érvényesítése során nyert észrevételeket feldolgoztuk, és ki-ki be-
építi nevelő/fejlesztő munkájába

• A döntés előkészítés után valamennyi kulcsfolyamatot érintő kérdésben az igazgató 
dönt.
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A folyamatos fejlesztés eszközei közül leggyakrabban az alábbiakat alkalmaztuk:
- Megelőző, helyesbítő tevékenységek
- Az eltéréseket és a nem megfelelő szolgáltatásokat kiváltó okok megszüntetése
- Tanulságok levonásával az ismételt előfordulás megakadályozása 

• Partnerközpontú minőségfejlesztési modellünk a módosított eljárásrendünknek megfe-
lelően működött. Fontos, hogy  minden munkatárs gondolkodását és munkáját egyre 
inkább jellemezze a P-D-C-A szemlélet és gyakorlat, mely csak következetes és tuda-
tos szemléletformáló tevékenység eredményeként érhető el.

3.2.  Az intézményi működés belső rendje - Partnerkapcsolatok irányítása és menedzse-
lése

Intézményünk minőségbiztosítási csoportja elkészítette Partnerazonosítási szabályzatát. A vezetőség 4 tagja 
vesz részt a minőségbiztosítási támogatószervezet csoportmunkájában, köztük az intézményünk igazgatója is, 
aki annak a jóváhagyója. Az azonosítási folyamat minden színterén aktív a vezetőség munkája. A mérések el-
végzését, azoknak elemzését, értékelését szintén ez a csoport végzi. Az intézmény partnerkapcsolataival össze-
függő feladatait  az MF 2.1 (a partnerek azonosítása, igényük,  elégedettségük mérése),  valamint az MF 2.2.1 
(kommunikáció a partnerekkel) folyamatszabályozások írják le, valamint a Ped. Pr. 1/20 pontja és az SZMSZ 18. 
§-a foglalkozik vele. Az ezekben foglaltak tartalmazzák a vezetőknek a partnerkapcsolatokkal összefüggő elveit, 
a gyakorlat tudatosságát. A partnerlista eredeti változatát a minőségügyi vezető irányításával egy team készítette 
el. Ezt évente frissíti, amit az igazgató hagy jóvá. A legfontosabb partnereket a vezetőség javaslatai alapján az 
igazgató határozza meg, majd Partnerlistát készít. A közvetett és a közvetlen partnerekkel való kapcsolattartás 
formáit, gyakoriságát és tartalmát az iskola pedagógiai programjának végrehajtásához kapcsolódó érdekei, vala-
mint a partnereinek igényei határozzák meg. A legfontosabb partnerekkel a vezetők feladatmegosztásuk szerint 
tartják a napi kapcsolatot: információt nyújtanak az iskola feladatairól, kommunikációt folytatnak az aktuális 
problémák megoldásáról. A partnerekkel folytatott kommunikáció tartalmára és alkalmaira vonatkozó szabályo-
zás szerint a legtöbb feladatot az igazgató látja el, de a szakmai, továbbképzési feladatokban nagy szerepet vállal 
a műszaki igazgatóhelyettes is. Intézményünk jövőjének, fejlesztési irányainak meghatározása a magas színtű 
együttműködés,  együttgondolkodás eredménye.  Partnereinkkel való kapcsolattartás milyensége határozza meg 
az együttműködés színtereit, formáját. A tájékoztatást a vezetők által készített ismertetők, szórólapok, igazgatói 
hirdetések is segítik. A beiskolázási tájékoztatók évente frissített összeállítása a vezetők feladata. Ugyancsak ők 
végzik a nyílt napok feladatait, amelyeken az igazgató tart tájékoztatást, a vezetők bemutatják az érdeklődőknek 
az intézményt, szervezik a pályaválasztási kiállítást. A Szülői Munkaközösség Választmányával az igazgató ta-
lálkozik. A vezetők és a pedagógusok résztvevői az évente ismétlődő diákparlamentnek. Az igazgató évente in-
formációs fórumot hív össze az iskolának közvetlen támogatást nyújtó gazdálkodók képviselői részére. Az egyes 
társadalmi szervezetek munkájában az iskola vezetői, feladatkörükkel összefüggésben vagy megbízatásuk, vá-
lasztott tisztségük alapján vesznek részt (pl.: az igazgató tagja a város Sporttanácsának és Oktatási Bizottságá-
nak). A civil szervezetekkel való kapcsolatainkat a sokszínűség jellemzi. Mindezzel szélesebb körben ismertet-
jük meg iskolánkat, a munkánkat. Az iskola szerepvállalása felől az igazgató hoz döntést. A városi kapcsolódá-
sokkal összefüggésben támaszkodik a vezetőség tagjainak véleményére.  Az intézmény tevékenységrendszerét 
kiegészítik a közösségi feladatok (pl. parlagfű-irtás, városi szemétszedés), amelyekkel az iskola tágabb társadal-
mi kör számára is fontos tevékenységeket  végez.  Az aktív, személyes részvételre példa az országos szakmai 
szervezetek munkájában való részvétel (pl.: NSZFI, szakmai fejlesztő munka, előadások tartása, szakmai doku-
mentumok kidolgozása, tananyagfejlesztés). 

3.2.1. Egyéb erőforrások biztosítása

–Együttműködés a közvetlen partnerekkel:
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6 a/7.1 a közvetlen partnerekkel történő 
kapcsolattartás, kommunikációval kapcsolatos 

elégedettség
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A partnerekkel történő kommunikáció intézményünk stratégiai feladatai közé tartozik. Az ezzel kapcsolatos in-
tézkedések biztosították, hogy a kedvezőtlen tendenciák ellenére sikerült ezt szinten tartani.
–Pénzügyi, gazdasági feltételek:

Az intézmény összes pénzügyi forrása közvetlenül vagy közvetve a pedagógiai céljainkat szolgálja. Ennek 
biztosítását intézményünk önálló Gazdasági Hivatala végzi a gazdasági vezető közvetlen irányításával, az intéz-
mény igazgatója és a fenntartó pénzügyi osztálya felügyeletével. A pedagógiai/nevelési programunk közvetlen 
támogatásához (tanárok fizetése, tankönyvvásárlás stb.) szükséges anyagi eszközök biztosítása abszolút elsőbb-
séget élvez, más a célokat csak közvetve támogatókkal (épület karbantartások, bútorcserék stb.) szemben. (⇒ 
9.b.2/1)

9.b.2/1 Az intézményi források bővítésének mutatói (ezer 
Ft)
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Intézményünk pénzügyi terveit és költségvetését a törvényi feltételeknek megfelelően, elsősorban az Állam-
háztartási és a Költségvetési törvénynek megfelelően alakítja ki. A költségvetés gyakorlati megtervezése az in-
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tézmény gazdasági vezetőjének feladata tételesen, elemi szinten. A tervezés szabályozását intézményünk Gazda-
sági Szervezetének Ügyrendje határozza meg, valamint elkészítettük „A költségvetés tervezésének ellenőrzési 
nyomvonala” szabályzatot.  

Az intézmény pénzügyi stratégiájának és pénzügyi terveinek egyeztetése a Zala Megyei Önkormányzat költ-
ségvetési rendelete alapján történik. Október végéig kell leadni a fenntartónak a költségvetési koncepciót, és ezt 
nagyságrendileg a megyei közgyűlés határozza meg és fogadja el a bázis szemlélet alapján. Az intézmény részé-
ről az igazgató és a gazdasági vezető vesz részt az egyeztetésen.

A törvényi feltételeknek megfelelően intézményünk elkészítette „Számviteli Politikáját”, és ez teljes részle-
tességgel meghatározza a pénzügyi jelentéseink teljes folyamatát, illetve felelősét. Negyedévente az intézmény 
eszközei és forrásai alakulásáról mérlegjelentést kell készíteni. Évente kétszer (február 10-ig és július 25-ig) kell 
az előző év pénzügyi adatairól teljes részletességgel (az átadott átvett pénzeszközökről, leltárról, a főkönyvkivo-
nat mélységéig, analitikák egyeztetésével) értékelést készíteni a fenntartó részére.

A pénzügyi  ellenőrzések tapasztalataiból összeállított jelentésekben megfogalmazott adatok betartása szá-
munkra kötelező jellegűek. Ezek elsősorban a pénzügyi fegyelem betartására, a dokumentációra és a takarékos-
ságra, intézkedések szabályozottságára vonatkoznak.

Az alternatív pénzügyi lehetőségek felderítése jellemzően minden intézményi vezető feladata. A gazdasági 
vezető koordinálja a bérbeadási tevékenységet, valamint a konyhánk gazdasági irányítását is. A pályázatok fel-
derítése és elkészítése elsősorban a műszaki vezető feladata. A Szakképzési Hozzájárulás befizetésének meg-
szervezése a gyakorlatioktatás-vezető és a műszaki vezető feladata. Ezen kívül a Szakképzési Alapítványunknak 
vannak bevételei (befizetések és az 1%-os  támogatás). (⇒ 6b/1.2; 6b/3.2c)

6 b/1.2 az intézmény által működtetett alapítványokba 
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több ennek támogatására szoruló tanulónk van. Alapítványuk kiemelt rendezvénye az Alapítványi Bál, mely a 
kapcsolattartás szempontjából is fontos jelentőségű.

6 b/3.2 c: a szakképzés fejlesztésére fordított pénzeszközök (ezer Ft)
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–Tárgyi feltételek:
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(⇒6b/2.2; 6b/2.3; 6b/3.1)
6 b /2.2  isko lai konyha kihaszn áltságán ak adatai (Asb óth )
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Intézményünk konyhája 2004-ig 600 főre főzhetett. A nagy igényre való tekintettel kértük ennek duplájára eme-
lését.

6 b/2.3 az intézményi  kollégium kihasználtságának adata i
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Az  anyaintéz-
mény illetve a Nagyváthy tagintézményben magas a kollégium kihasználtsága. A csökkenő tanulói létszám a 
Béri  tagintézményben  érezteti  leginkább  hatását. 
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6 b/3.1 a tanulók rendelkezésére álló termek kihasználtsága
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In-
tézményünk összevonása után kiemelt jelentőséget kapott a kihasználtság mutatók adatainak elemzése. A gazda-
ságos és fenntartható működés minden intézmény számára elengedhetetlen. Intézkedési tervben a Béri tagintéz-
ményünk tanterem racionalizálását teljesítettük.

Intézményünk MF 4.2 folyamatszabályozása határozza meg az eszközök, épületek, felszerelések biztosítását, 
az MF 4.3 pedig a munkakörnyezet biztosítását. Ezek fejlesztésének, bővítésének felmérése a szakmacsoportok 
szeptemberig benyújtott igényei alapján, valamint a partnerigény-mérés eredményeinek elemzésével történik. A 
partnerigény-mérés adataiból elsősorban stratégiai fejlesztési céljainkat határozzuk meg. A meglévő létesítmé-
nyek bővítéséről szóló javaslatról az igazgató előterjesztése alapján dönt a vezetőség. (⇒ 6b/3.2b; 6a/6.3)

6 b/3.2 b: egy tanulóra eső számítógépek száma
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A viszonylag magas (147 db) számítógép számunk se bizonyul elegendőnek a tanulólétszámunkhoz képest. 
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6 a/6.3 az intézmény tárgyi felszereltségével 
kapcsolatos elégedettség
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A csökkenő költségvetési lehetőségeink miatt egyre nehezebb a tárgyi felszereltségünk megítélését szinten tarta-
ni. A 2006-2007-es kiemelkedő eredmények után 2008-ban romlottunk, 2009-ben és 2010-ben kismértékben ja-
vult. Vezetőségünk az intézményen belüli átcsoportosításokban és az alternatív pénzügyi megoldások jobb ki-
használásában látja a megoldást.

A jogszabályi háttérnek és a Pedagógiai Programnak megfelelő eszköz és felszerelés középtávú fejlesztési 
tervet az igazgató készíti el (MF 5.1 „Beszerzési Terv Készítése”). Az eszközfejlesztési terv adott évre vonatko-
zó lépéseit a költségvetési terv részeként kell megjeleníteni. A fenntartóval a költségvetés egyeztetésekor ismer-
tetjük eszközfejlesztési terveinket.

A kötelező taneszköz-jegyzéket a Pedagógiai Programunk melléklete tartalmazza. Az adatgyűjtés után a ve-
zetőségi értekezleten a gyakorlatioktatás-vezető tesz javaslatot a melléklet változtatására, melyet a vezetőségi jó-
váhagyás után a műszaki igazgatóhelyettessel közösen készít el. Karbantartásukat a műszaki vezető koordinálja. 
(⇒ 6b/3.2)

6 b/3.2 a: a fejlesztésekre, karbantartásra  fordított pénzösszeg (ezer Ft)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ka
rb

an
ta

rtá
s Asbóth 8 970 11 176 8 882 7 999 8 241
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Béri   724 2 680 1 914

Nagyváthy   1 758 1 837 2 297
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s Asbóth 24 578 67 355 39 130 14 886 15 712
6286(teljes 
intézmény

33105

Béri   66 4 382 2 464

Nagyváthy   9 015 6155 2 208

Az intézmény eszközeinek használatát közvetlenül az igazgatóhelyettesek, a gyakorlatioktatás-vezető és a 
műszaki vezető koordinálja. Helyiségeink kihasználtsága 100 %-os, eszközeinket pedig már a beszerzés idősza-
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kában úgy választjuk ki, hogy azok jól használhatóak legyenek. Az eszközök áttekintésének megkönnyítésére 
gazdasági vezetőnk „Leltárkészítési és leltározási szabályzatot” készített. (⇒ 9.b/4.1; 9.b.4/1.b)

9 .b /4 .1  T a n te r m e k r e  e s ő  ó r á k  s z á m a /n a p

5 , 9 8

6 , 2 8

5 ,5

5
5 , 2
5 , 4
5 , 6
5 , 8

6
6 , 2
6 , 4

1

N a g y  t a n te re m
In fo rm a t ik a  t e re m
S z a k t a n t e rm e k

9.b.4/1.b Iskolapad k ihasználts ága %-
ban

98 96 95
88 91
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A szakiskolai képzés rendszere miatt a tantermek kihasználtsága nem egyenletes, az esti tagozat működése miatt 
és a kollégiumi tantermek délutáni használata miatt 100% feletti a kihasználtság.

A vezetők periodikusan, a Munkatervben meghatározott módon ellenőriznek, értékelnek, visszajeleznek a 
munkakörnyezettel kapcsolatban. Évente kétszer állag- és épület-megőrzési szemlét tart a műszaki vezető és a 
gondnokok. Szeptemberben a reszortfelelősökkel végrehajtja az intézményi gépek időszakos műszaki felülvizs-
gálatát. Tavasszal pedig a gyakorlatioktatás-vezetővel a gyakorlati oktatás tárgyi eszközrendszerét ellenőrzik. Az 
esetleges meghibásodások javításának szükségességét Karbantartási Naplóban rögzítjük, végrehajtását a műszaki 
vezető koordinálja. A szándékos károkozásokról Kártérítési jegyzőkönyvet kell felvenni. (⇒ 9.b./2.2)
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9.b.2/2 Költségvetés i adatok  (%)
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–Nevelő-oktató munka módszerei:
Intézményünk dolgozóiban megvan az igény a korszerű oktatás megvalósítására. (⇒ 9b5/3) Az SZFP és a 

TÁMOP 3.1.4 keretében sor került tananyagfejlesztésekre, módszertani útmutatók és tanulási segédletek elkészí-
tésére. Ezeket a mindennapi munka során kollégáink használják, és bevezetését javasolják a tagintézményekben 
is. 

9.b.5/3  Az intézmény sa já t innovációja
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- Dunántúlon egyedülálló forgó rendszerű alapozó képzést, melynek keretében a 9-10. évfolyamos szakiskolai 
tanulók megismerkedhetnek valamennyi az iskolában oktatott szakterülettel, megkönnyítve ezzel a pályaválasz-
tást.
 - Bevezettük a megyében egyedülálló módon az összevont képzést, számos hiányszakmában a jelentkezők kis 
létszáma miatt nem indul képzés, mi egy csoportban oktattuk a három évfolyamot (pl. bádogos, és cipész szak-
mában). 
 - Bevezettük a párhuzamos oktatást, rokon szakmákat egy csoportban tanítjuk. Felnőttképzést indítottunk isko-
larendszerben, a szakmai képzések területén is. Konzultációs lehetőséget biztosítva a munkaviszonyban lévő fel-
nőtteknek. - Az országban elsőként bevezettük a szolgáltató szakmacsoport szakközépiskolai képzését 2001-től 
(⇒ 9.b 5/3). A Sulinet Digitális tudásbázist az országban az elsők között kezdtük alkalmazni. Kollégáink 
aktív résztvevői a TISZK, a NSZFI, az MSZT és az egyéb szakmai továbbképzéseknek. Részt vettünk az SZFP 
és a TÁMOP szervezett továbbképzésein, konferenciáin, külföldi tanulmányútjain. 
Részt vettünk:
- Sulinova Kht : áttérés a kompetencia alapú oktatásra
- NFT  HEFOP 3.2.1  A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése: Új szakképzési szerkezet” 
programjában 
- OKJ átalakítási konferencián
- NFT ROP 3.2.1 projekt menedzsment képzésén.
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- Részt vettünk a COMENIUS I. program keretében az egységes európai fodrász szakmai jelölésrendszer kidol-
gozásában, és egy négykötetes tankönyv elkészítésében.
- Részt veszünk az NSZFI keretén belül az OKJ korszerűsítésében, a tartalomfejlesztési munkákban
A LEONARDO program keretében fodrász tanulóink 3 hetes franciaországi szakmai gyakorlaton vehettek részt. 
Több kollégánk végzett tananyagfejlesztést, készített tanulást segítő jegyzeteket, illetve tankönyveket.

3.2.2. Folyamatok működtetése

–A folyamatok kialakítása, működtetése, fejlesztése:
Az intézményben a minőségfejlesztő munka egészét, ezen belül a folyamatok szabályozását az eredménye-

sebb szakmai munka, a kiszámítható működés, a partnerek elégedettségének növelése érdekében alakítottuk ki. 
Meglévő folyamatszabályozásainkat a COMENIUS 2000 program I. intézményi szintjének követelményei, vala-
mint az ISO Minőségfejlesztési kézikönyv előírásai határozzák meg. Minőségfejlesztő munkánknak lendületet 
adott 2003-ban a Szakképzési Fejlesztési Program A, B, D II. komponensében való részvétel. 2003 novemberé-
ben elvégeztük a COMENIUS II. program minőségirányítási folyamatszabályozás komponensét. Ekkor 66 fo-
lyamatot azonosítottunk és szabályoztunk le. 

A szabályozott folyamatok rendszere biztosítja a PDCA ciklus érvényesülését: az egyes folyamatok „ellenőr-
zés, mérés” fejezeteiben leírtak, illetve a rendszer egészére vonatkozóan az ME-08.01 minőségirányítási eljárás, 
ami a belső értékelések folyamatát írja le. A javításokat az MF 1.7, a továbbfejlesztéseket az MF 8.3 folyamat-
szabályozás alapján végezzük.

Az intézmény minőségirányítási rendszerét az IMIP foglalja keretbe, integrálja, melynek három pillére a CO-
MENIUS 2000, az ISO 9001:2009 és a KMD követelményrendszere (aktuális gyakorlat szerint a SZÖM I-II). 
Az SZMBK bevezetéséhez a fenti dokumentumok összevetése vált szükségessé a párhuzamosságok kiküszöbö-
lése érdekében. A redundancia-vizsgálat fontos területe a Pedagógiai Programban meghatározott célok és a mi-
nőségcélok egymáshoz való viszonya. (2006. 05. 10-én Intézkedési terv készült az SZMBK bevezetésére, 2006. 
05. 15-én az SZMBK-val kapcsolatos helyzetfeltáró munkáról beszámolót állítottunk össze.) 2010. áprilisától 
megkezdtük az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének kiépítését.
–A nevelés-oktatás folyamatai:

Az intézmény cél és feladatrendszeréhez illeszkedő módszerek, eljárások kiválasztásának elveit a Pedagógiai 
Program (továbbiakban PP) I./ 6.4 pontjában, a  módszertani eszköztárakat az MF 7./2.1 folyamatszabályozásban 
gyűjtöttük össze. 2005-ben az SZFP keretében fejlesztési terv készült, mely a módszertani megújulást tűzte ki 
céljául. A mérések alapján terv készült:
- Értő olvasás hatékonyságának javítására
- Logikai készség fejlesztésére
- Orientációs gyakorlat forgószínpadszerű bevezetésére 
- Kompetencia elvű tanítás bemutatására
- Multimédia területen projekt terv bemutatására 
- Kritikai gondolkodás fejlesztésére
Kompetenciaalapú oktatás bevezetése:
–Intézményünkben - uniós támogatással, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával - a 2009/2010 tanév-
vel kezdődött a kompetencialapú oktatás bevezetése a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében. A pályázat célja, a si-
keres munkaerő-piacialkalmazkodáshoz nélkülözhetetlen, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló 
képességek fejlesztése, és a kompetencia alapú oktatás elterjesztésével a diákok többletinformációkhoz juttatása. 
–Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma: 161 db
– Szövegértés- szövegalkotás kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag 
bevezetése: 33 fő.
– Matematika kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése: 33 
fő.
–„IKT” kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése: 79 fő.
– Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: 35 fő
–"Szociális-, életviteli- és környezeti" (szociális és állampolgári) kulcskompetencia területen kompetencia alapú 
oktatási program, programcsomag bevezetése: 28 fő.
– Tantárgytömbösített oktatás bevezetése: 30 fő.
– Témahét megszervezése: 29 fő
– Moduláris program megszervezése: 17 fő.
– Három hetet meghaladó projekt megszervezése: 10 fő
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A kidolgozott programok megismertetését, a tapasztalatokat és a módszer bevezetésére tett javaslatot kollé-
gáink az intézkedési terv ütemezése szerint az iskolai továbbképzési napokon és pedagógiai értekezleteken vé-
gezték el.

Intézményünk elemzéseit, valamint a partnerek visszajelzéseit és az ezekből származó információkat felhasz-
náljuk az oktatási-nevelési tevékenységünk folyamataival szemben támasztott jelenlegi és jövőbeli igények és el-
várások meghatározására. (⇒ 6.a.3/6 ) Elégedettségi kérdőíveken , interjúk alapján a nyílt kérdésekre adott vála-
szokból gyűjtjük az információkat. Ezek alapján évente meghatározzuk erősségeinket és a fejlesztendő területe-
ket. Az intézmény elemzi a partnerigény- mérés eredményeit, a tanulók elhelyezkedését és beválását, a demográ-
fiai hullám alakulását és a munkaerőpiac előrejelzéseit.

6 a/3.6 a nevelés- oktatás színvonalával kapcsolatos általános 
elégedettség
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A 2005-ös módszertani megújulásra vonatkozó intézkedési tervünk 2-3 tizedes javulást okozott, ami az óta stag-
nál.

Az oktatási-nevelési folyamatok fejlesztési irányainak előrejelzését és meghatározását a partnerek jövőbeni 
igényeivel és elvárásaival összhangban az intézményünk által nyújtandó képzési kínálat szükséges változtatási 
igényének figyelembevételével a PP I./3.1 szerint tervezzük meg. Ebben a dokumentumrészben, az iskolában 
működő képzési rendszer formáit határozzuk meg. Itt felsorolunk minden olyan képzési formát, szakképesítést, 
amelynek oktatásához a személyi és tárgyi feltételek adottak. 

3.2.3. Emberi erőforrások biztosítása

–Irányítási rendszer, továbbképzési rendszer:
Az intézmény a pedagógiai programban meghatározott szakmai feladatok ellátása alapján foglalkozik a dol-

gozóink szükséges képzettségével, és határozzuk meg az intézmény továbbképzési igényeit. Ez alapján kerül sor 
új munkatársak felvételére, valamint az öt évre szóló továbbképzési program megalkotására és az éves beiskolá-
zási terv elkészítésére.

Az intézmény a továbbképzési rendszerét a fent nevezett fejlesztési tervben megfogalmazott célok alapján, az 
ott leírt prioritásoknak megfelelően alakítja. Mindennek függvényében összhangot kíván biztosítani az intézmé-
nyi szükségletek és a munkatársak egyéni tervei között. Az igazgató a munkatársak egyéni szándékait a munka-
közösségek/munkacsoportok vezetőinek közvetítésével, illetve azok állásfoglalásával együtt gyűjti a tanév I. fél-
évének záró értekezletéig. Az így megfogalmazott továbbképzési igények a továbbképzési kínálattal összevetve 
alakítják ki a továbbképzési tervet. Ennek tételeit meg kell vizsgálni finanszírozhatóság és a távollét kompenzá-
lása oldaláról. A fenti vizsgálat alapján pozitívan értékelt továbbképzések lehetnek az igazgató által engedélye-
zett továbbképzések. Mindezt a Folyamatszabályozás MF 3.1 és az MF 3.2 pontjai határozzák meg.

Az intézmény adott munkakörre történő új munkatársainak kiválasztása az adott munkakörre meghatározott 
kiválasztási szempontok és az IMIP 3.2.3.3, a Folyamatszabályozás MF 3.3 pontjai, valamint a gyakornoki sza-
bályzat alapján történik. A döntést az intézmény vezetője hozza, majd pályázatot ír ki, melyet az OKM közlö-
nyében is megjelentet. A pályázó az önéletrajz beadása után egy kiválasztási interjún vesz részt. Az alkalmazás-
ról szóló döntést az intézmény vezetője hozza meg. Az új munkatárs és az intézmény céljai érdekében ún. beta-
nulási rendet alakítottunk ki: ismeretszerzés, gyakorlati tapasztalatok átvétele, intézményi követelmények elfo-
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gadtatása. Ebben a munkaközösség-vezető vagy a csoportvezető segíti közvetlenül, illetve az általa megbízott 
munkatárs (tutor).

A folyamatos képzési lehetőségeket külső továbbképzés vagy belső továbbképzés formájában biztosítja az 
intézmény. Az önképzést az érvényben lévő hétéves továbbképzési kötelezettség és munkatársaink szakmai igé-
nye egyaránt motiválja. Az élethosszig tartó tanulás elvét nemcsak átadják a tanulóknak, hanem a munkatársak is 
gyakorolják.

A normatív támogatásból illetve az intézményi költségvetésből történő finanszírozhatósága valamint az adott 
munkatárs távolléte alatti helyettesíthetőségének függvényében az intézmény vezetője minden egyes pedagógus 
és nem pedagógus munkatársnak egyenlő eséllyel ajánlja fel a továbbképzés lehetőségét. (⇒ 7.b.5.)
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adat 137 Nincs adat 136 Nincs 
adat

6. Továbbkép-
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vők aránya (%)

85,9 46,2 61,8 57,5 75,4 53,9 76,
9 56,6 50,9 56,8

–Bevonás, felhatalmazás.
Az Asbóth anyaiskolában 6, a Béri tagintézményben és a Nagyváthy tagintézményben 3-3 minőségfejlesztő 

csoport működik. Ezeket, a fejlesztő teameket kompetenciájuk alapján szervezzük. Minden egyes fejlesztő tevé-
kenység során a TSZ tagok összehívják a csoportokat, így lehetőséget kínálunk minden munkatársnak arra, hogy 
aktívan részt vegyen a fejlesztő tevékenységben és a különböző módszertani fejlesztésben. A csoportot irányító 
TSZ-tag feljegyzéseket készít a team elhangzott véleményeiről az adott feladattal kapcsolatban, és közvetíti azt a 
minőségügyi vezető felé. Ő összegzi ezeket, majd beszámol róla az intézmény vezetőjének. A vélemények és 
hozzászólások jelentik a fejlesztő munka alapköveit.

Az  állandó  minőségfejlesztő  csoportokon  kívül  aktuális  minőségfejlesztő  teamek  is  működnek intézmé-
nyünkben. Ennek összehívását egy aktuális feladat, egy intézkedési terv indítja el. Ezeket is TSZ tagok irányítják 
a minőségügyi vezető megbízásával, a csoportok összetétele azonban nem azonos a fejlesztő teamekével, mivel 
mindig a munkaterületnek leginkább megfelelő munkatársak közül választ  a feladat  megoldásával  megbízott 
TSZ-tag. Ezeket, a csoportokat fókusz-csoportoknak hívjuk, és különböző projekt-munkák, intézkedési tervek 
végrehajtásához és egyéb felmerülő aktuális feladat megszervezéshez hívjuk össze őket.

Az intézményen belüli rendezvények és ünnepségek megszervezése és lebonyolítása kollektív feladat. A tan-
évnyitó értekezlet után minden egyes munkaközösség és szakmacsoport értekezletet tart. Ezeken előre megter-
vezzük a tanév során lebonyolításra váró rendezvényeket, ünnepségeket. Minden munkaközösség a saját terüle-
tének megfelelő rendezvényért felelős. A munkaközösségi egyeztetés után a Munkatervbe név szerint bekerül-
nek a rendezvényekért felelős munkatársak és segítőik. (⇒ 7.b.22.)
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int. SZ
KI

int. KI túl
össz. 
int.

 Intézményi rendez-
vényeken részt vevő 
munkatársak szám-
aránya

30,5 Nincs adat 32 Nincs adat 37 Nincs 
adat 34 Nincs 

adat 36 Nincs 
adat

Az iskolavezetés a munkatársak aktív részvételét a döntések meghozatalában a megfelelő információk eljut-
tatásával, a döntési alternatívák felvázolásával, a közösségi fórumok kiszámítható működtetésével éri el. Az al-
ternatívákról értekezleteken, spontán összehívott egyeztető megbeszéléseken esik szó. A munkatársak hozzászó-
lásaikkal, szavazással befolyásolhatják, akár módosíthatják is a döntés-tervet.

A TSZ vezetője és tagjai munkaköri leírás alapján végzik munkájukat, melyet a Minőségfejlesztési folyamat-
szabályozás rögzít. Az iskola egyes beosztásaihoz, feladatköreihez tartozó jogokat és hatásköröket az SZMSZ 5-
11. §-ai tartalmazzák. A személyre szóló munkaköri leírásokban minden alkalmazottra nézve meghatározottak a 
jogok és a hatáskörök.

–Belső kommunikációs rendszer:
A közvetlen partnerek közül a tanulók, pedagógusok, a pedagógiai munkát segítő dolgozók és a szülők igé-

nyeit évente mérjük fel kérdőívek segítségével. A méréseket a TSZ vezetője irányításával a TSZ tagjai végzik. 
Az alkalmazottak esetében az MM4 indikátor tartalmazza a kommunikációval kapcsolatos kérdéseket, a tanulók 
és a szülő esetében pedig a P6 indikátor (⇒ 6.a.7.1.).

6 a/7.1 a közvetlen partnerekkel történő 
kapcsolattartás, kommunikációval kapcsolatos 
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A 
partnerekkel történő kommunikáció intézményünk stratégiai feladatai közé tartozik. Az ezzel kapcsolatos intéz-
kedések biztosították, hogy a kedvezőtlen tendenciák ellenére sikerült ezt szinten tartani.

Az intézmény belső kommunikációs rendszerét a közösségek vonatkozásában az SZMSZ, az egyes csopor-
tokra és egyénekre jellemző igények és azok kielégítése tekintetében pedig az MF 2.2.1 folyamatszabályozás írja 
le. A szervezetben a belső kommunikáció jellemzően szóban történik. Az írásban folytatott kommunikáció a mi-
nőségirányítási rendszer dokumentumaiban kerül meghatározásra.

Vertikális kommunikáció: a felelősségek, hatáskörök meghatározása és az ezekben bekövetkező változások-
ról az igazgató írásban tájékoztatja az érintett dolgozókat. A dokumentumokban történő változásokról a minő-
ségügyi vezető tájékoztatja a munkatársakat. A munkatársak pedig a fejlesztési javaslataikat közvetlenül az igaz-
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gatónak vagy a minőségügyi vezetőnek mondhatják el. A vezetőségi ülésen elhangzottakat az igazgatóhelyette-
sek továbbítják az érintett munkatárs felé, vagy az adott munkaközösség-vezető felé.

Horizontális kommunikáció: az iskola feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen a munkatársak egymás kö-
zötti információáramlása. Mind a munkaközösség-vezetők, mind az osztályfőnökök, mind a közvetlen munkatár-
sak egymással hatékony, célirányos, szóbeli kommunikációval járulnak hozzá a munka hatékonyságához. A ho-
rizontális kommunikáció összefogója a pedagógiai munkaközösség vezetője, aki vertikálisan tájékoztatja a veze-
tőséget a horizontális csatorna igényeiről, véleményéről. Így biztosított a belső kommunikációs rendszer műkö-
dése és hatékonysága. (⇒ 7.a.8.)

7.a.8 intézményen belüli kommunikációval kapcsolatos elégedettség
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7.a.8. A tagintézmények célértéktől való elmaradása a fizikai távolsággal magyarázható. (Béri tagintézményünk 
25 km-re van tőlünk.) A nem pedagógusok eredményei fejlesztésre szorulnak.

A pedagógusokkal történő kommunikáció közösségi kereteit az SZMSZ tartalmazza. Az iskolai vezetők, és 
az iskolai közösségek közötti kapcsolattartásnak biztosítani kell a demokratikus vezetés feltételeit: a helyzetérté-
kelést, a tervezés demokratizmusát, az információk megfelelő áramlását, a vélemények összevetését és az értéke-
lések demokratizmusát. Biztosítani kell az őszinte, nyílt véleménycserét, az iskola minden tagjának munkájához 
szükséges információkat.

3.2.4.Minőségirányítási szervezet felépítése és működése
Intézményünkben létrejöttek a minőségfejlesztő munkát irányító Támogató Szervezetek (TSZ-ek). Az As-

bóth Sándor anyaintézményben ez 7 főből áll, a Béri Balogh Ádám tagintézményben és a Nagyváthy János Tag-
intézményben 3-3 főből áll. Minden TSZ tag irányít egy-egy minőségfejlesztő csoportot. A támogató szerveze-
tek rendszeresen elvégzik az aktuális minőségfejlesztő munkákat, koordinálják az elégedettség-mérést és az ön-
értékelést. Ezek állandó csoportok, üléseit a Munkaterv szerint meghatározott időpontokban, heti 3 órában tart-
ják. Működésüket az IMIP 3.2.4 pontja szabályozza. Minden ülésükről jegyzőkönyv készül.

Az Asbóth anyaiskolában 6, a Béri tagintézményben és a Nagyváthy tagintézményben 3-3 minőségfejlesztő 
csoport működik. Ezeket, a fejlesztő teameket kompetenciájuk alapján szervezzük. Minden egyes fejlesztő tevé-
kenység során a TSZ tagok összehívják a csoportokat, így lehetőséget kínálunk minden munkatársnak arra, hogy 
aktívan részt vegyen a fejlesztő tevékenységben és a különböző módszertani fejlesztésben. A csoportot irányító 
TSZ-tag feljegyzéseket készít a team elhangzott véleményeiről az adott feladattal kapcsolatban, és közvetíti azt a 
minőségügyi vezető felé. Ő összegzi ezeket, majd beszámol róla az intézmény vezetőjének. A vélemények és 
hozzászólások jelentik a fejlesztő munka alapköveit.

Az  állandó  minőségfejlesztő  csoportokon  kívül  aktuális  minőségfejlesztő  teamek  is  működnek intézmé-
nyünkben. Ennek összehívását egy aktuális feladat, egy intézkedési terv indítja el. Ezeket is TSZ tagok irányítják 
a minőségügyi vezető megbízásával, a csoportok összetétele azonban nem azonos a fejlesztő teamekével, mivel 
mindig a munkaterületnek leginkább megfelelő munkatársak közül választ  a feladat  megoldásával  megbízott 
TSZ-tag. Ezeket, a csoportokat fókusz-csoportoknak hívjuk, és különböző projekt-munkák, intézkedési tervek 
végrehajtásához és egyéb felmerülő aktuális feladat megszervezéshez hívjuk össze őket.

Az intézményen belüli rendezvények és ünnepségek megszervezése és lebonyolítása kollektív feladat. A tan-
évnyitó értekezlet után minden egyes munkaközösség és szakmacsoport értekezletet tart. Ezeken előre megter-
vezzük a tanév során lebonyolításra váró rendezvényeket, ünnepségeket. Minden munkaközösség a saját terüle-
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tének megfelelő rendezvényért felelős. A munkaközösségi egyeztetés után a Munkatervbe név szerint bekerül-
nek a rendezvényekért felelős munkatársak és segítőik. 

Az iskolavezetés a munkatársak aktív részvételét a döntések meghozatalában a megfelelő információk eljut-
tatásával, a döntési alternatívák felvázolásával, a közösségi fórumok kiszámítható működtetésével éri el. Az al-
ternatívákról értekezleteken, spontán összehívott egyeztető megbeszéléseken esik szó. A munkatársak hozzászó-
lásaikkal, szavazással befolyásolhatják, akár módosíthatják is a döntés-tervet.

A TSZ vezetője és tagjai munkaköri leírás alapján végzik munkájukat, melyet a Minőségfejlesztési folyamat-
szabályozás rögzít. Az iskola egyes beosztásaihoz, feladatköreihez tartozó jogokat és hatásköröket az SZMSZ 5-
11. §-ai tartalmazzák. A személyre szóló munkaköri leírásokban minden alkalmazottra nézve meghatározottak a 
jogok és a hatáskörök.

3.2.5. Az intézmény ellenőrzési, mérési és értékelési feladatai
Az alkalmazott nevelési-oktatási módszerek, eljárások folyamatos figyelemmel kísérését biztosítja, hogy in-

tézményünk a négyévenként előírt irányított önértékelést elvégzi. 2003-ban (COM Irányított önértékelés), SZFP 
keretében: 2004-ben (SZÖM I. szint) és 2005-ben (SZÖM II. szint), 2008-ban a KMD Díj keretében végeztünk 
teljes intézményi önértékelést. A mérés, elemzés módját az MK-8.1 pont szerint végezzük. Megtervezzük azokat 
a figyelemmel kísérési és mérési tevékenységeket, amelyek a nevelési és oktatási munkánk megfelelőségének el-
éréséhez és a fejlesztés megvalósításához szükségesek. A folyamatok értékelése az évenként négy alkalommal 
megtartott nevelési értekezleten és pedagógiai munkaközösségi értekezleten történik. Kisebb csoportokban mun-
kaközösségi értekezleten folytatódik az értékelés az iskolai továbbképzési napokon. Az értekezletek irányításáért 
felelős az igazgató, minőségirányítási vezető, munkaközösség vezetők.

A nem megfelelő szolgáltatások azonosítása MK. 8.3 segítségével történik. Az ellenőrzések során azonosít-
juk és kezeljük a követelményeknek nem megfelelő szolgáltatásokat, az MF 7.2.2./3 melléklete segítségével je-
lezzük a hibákat. Rendelkezésre áll az ÜL-10. formanyomtatvány, az úgynevezett eltérési lap, melynek kitöltésé-
vel megindulhat egy „nem megfelelő” folyamat vizsgálata. A munkaközösségeken belül a munkaközösség-veze-
tő, illetve a tantárgycsoport-vezető tervezi meg a nem eredményes módszerek kiváltását. (⇒ 9.b.3/3)

9.b.3/3 Belső auditokon feltárt nem megfelelőségek 
száma
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A bevezetett új módszerek beválását leginkább az eredményekben bekövetkező pozitív változás jelenti (ma-
gatartás,  szorgalom,  és  tanulmányi  átlag  szignifikáns  emelkedése,  fegyelmi  büntetések  csökkenése  stb.)  (⇒ 
9.a.3/1, 9.a.3/2). Ehhez folyamatos és egységes mérési rendszer szükséges, melynek alapelvei a PP II/4-ben leír-
tak szerint valósulnak meg. Az eredményeket figyelemmel kísérik a munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyette-
sek és a munkaközösségen belül értékelik az alkalmazhatóságot az eredmények tükrében.
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9.a.3/1 Szakiskolai osztályok magatartás átlaga
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Az országos kompetenciamérést követően elvégezzük az IMIP 3.2.5.2.2.1 pontja szerinti eljárási rendet. Az 
intézkedési terv főbb mozzanatai: adatfeldolgozás minden tanulóra, adatok elemzése, alulteljesítés okainak feltá-
rása, fejlesztési terv készítése, szülők tájékoztatása a fejlesztési tervekről, fejlesztési tervek megküldése a fenn-
tartónak, a fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása. Minden pont végrehajtásához rögzített határ-
idők és felelősök vannak megjelölve. Célunk az országos átlag feletti eredmény illetve a jelenlegi eredmények 
megtartása, lehetőség szerint további javítása. A hozzáadott érték  (CSH-index) mértékének megtartása, illetve 
emelése. (⇒ 9.a.2/1.a,b,c,d, 9.a.2/2.a,b)
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9.b.1.g Szakiskolai osztályok szorgalom átlaga
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9.a.2/1.c Országos kompetenciamérés matematika
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9.a.2/1.a Országos kompetenciamérés szövegértés 
olvasás eredmények
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9.a.2/2.a Az országos kompetencia mérés eredménye a 
hozzáadott érték (CSH - index) tekintetében
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9.a.2/2.b Az országos kompetencia mérés eredménye a 
hozzáadott érték (CSH-index) tekintetében
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2009 évi kompetenciamérés eredményei: 
Iskola Szövegértés Matematika

Iskolai Országos át-
lag

Iskolai Országos át-
lag

Béri gimnázium 500 496 463 489
Béri szakiskola 388 392 420 398

Asbóth szakközép 465 491 500 483
Asbóth szakiskola 418 392 433 398

Nagyváthy szakközép 496 491 479 483

Az IMIP átdolgozásakor a kompetenciafejlesztés intézkedési tervének megfelelően a követke-
ző feladatokat építettük be:

1. Kompetenciafejlesztéssel  kapcsolatos  rövid-,  közép-  és  hosszú  távú  minőségcélok 
képzése az IMIP 2.5. pontban

2. Intézmény  kapcsolatrendszerének  kiegészítése  a  kompetenciafejlesztésben  dolgozó 
pedagógusok munkáját segítő szakmai kommunikációval az IMIP 3.2.2.5. pontban

3. .A vezetés felelősségében és szerepében megfogalmazása a kompetenciafejlesztés tá-
mogató környezet biztosításának tervezési, irányítási és ellenőrzési területeit az IMIP 
3.1.2. pontban

4. Eljárásrend  készítése  a  kompetenciafejlesztés  kulcsfontossági  tevékenységeiről  az 
IMIP 3.2.5.2.2.1. pontban

5. Kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos szakmai párbeszédek helyének, struktúrájának, 
felelősségi körének meghatározása az IMIP 3.2.3.4. pontban

6. Kompetenciafejlesztést segítő pontok, módszerek meghatározása a vezetői ellenőrzési 
rendszerben az IMIP 3.2.5.1. pontban

7. Az egyes  tantárgyi  mérések elmozdítása a kompetencia  mérések irányába  az IMIP 
3.2.5.2.2.1. pontban

8. Teljesítményértékelési  rendszerben  a  kompetenciafejlesztés  eredményességét  szem-
pontként felhasználni az IMIP 3.2.5.3. pontban

9. . Kompetenciafejlesztési feladatbank létrehozása az IMIP 3.2.5.2.2.1. pontban
10. Az ÖMIP és az IMIP koherenciája az IMIP 2.2. fejezetében

Képzési kínálatunkat bővítjük, ha kell struktúráján is változtatunk. (Felnőttképzés beindítása) Erősségünk az 
országban egyedül nálunk oktatott kishajóépítő, karbantartó szakmai képzés központi programjának és szakmai 
vizsgakövetelményeinek kidolgozása az új OKJ szerint.

Új OKJ-szakmák indítása az igények alapján, (így kerültek a legutóbb képzéseink sorába) a lakberendező és 
a multimédia-fejlesztő szakképesítések indítása. Rendészeti szakközépiskolai szakmai csoport képzésének bein-
dítása 2010. szeptemberétől.

Intézményünk dolgozóiban megvan az igény a korszerű oktatás megvalósítására. (⇒ 9b5/3) Az SZFP kereté-
ben sor került tananyagfejlesztésekre, módszertani útmutatók és tanulási segédletek elkészítésére. Ezeket a min-
dennapi munka során kollégáink használják, és bevezetését javasolják a tagintézményekben is. 
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9.b.5/3  Az intézmény saját innovációja
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Országos Villamosipari Találkozó
szerv ezése

Nemzetközi kiadvány ok (köny vek)

Tanulást segítő jegyzetek

Szakmai előadások, bemutatók

Az egységes szakmai követelmények alappillére a PP I/6, I./7 és a PP II./1 pontjában került rögzítésre.  A 
2004-es évben végzett önértékelés, mérés hatására elkészült a 3. számú intézkedési terv (2003.03.01-től) A peda-
gógusok együttműködése címmel. Itt merült fel az igény, hogy készüljön folyamatszabályozás a pedagógusok 
együttműködésére. Ez az MF 7.2.4-ben valósult meg.

Partneri igény és elégedettség mérés

Partnerigény- és elégedettség-mérésnél visszakapott kérdőívek megoszlása
Partnerek Kitöltött kérdőívek %

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pedagógusok 92 98 100 100 88,6 100 89,5 100 100
Vezetők 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ped. munkát közvetlenül segítők 100 100 100 100 100 100 100 100 90
Ped. munkát közvetetten segítők 76 76 82,4 94,8 65,0 91,0 85,2 100 97,1
Iskolai tanulók 93,8 95,4 96,3 100 94,7 91,0 97,1 97,4 100
Kollégiumi tanulók 98.3 97,5 98,8 100 92 70,0 100 100 100
Iskolai szülők 91,3 92,4 94,3 95,0 91,9 83.0 91,1 91,6 88,23
Kollégiumi szülők 91,2 92,4 93,4 92,8 96,0 70,0 100 96,0 100
Egyéb közvetlen partnerek 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 a/2. az intézményről alkotott általános elégedettség
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2010. februári Partnerigénymérés eredménye:
Erősségek Fejlesztendő

VEZETŐK ELÉGEDETTSÉGÉVEL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK
Pedagógusok felkészültsége
Pedagógusok hozzáállása
Jó munkahelyi légkör
Összetartó tantestület
Tanműhelyek kiváló felszereltsége
A szakok közötti átjárhatóság.
Minőségfejlesztő munka
Pályázati munka
A diákok folyamatos figyelemmel kisérését. a megfe-
lelő időbeni fegyelmezés
Szakmai sokszínűség
Innovatív közösség
Meghatározó szerepet töltünk be a térség ipari és szol-
gáltatóipari szakoktatásában
A vezetés innovatív a munkaerő-piaci viszonyokhoz 
igazodó képzések bevezetésében
Intézményünk jó, a hagyományait és az új kihívásokat 
figyelembevevő pedagógiai programmal rendelkezik
Iskolánk kulturált, biztonságos és tiszta, megfelelő 
környezetet nyújt a tanulók képzéséhez
Elkötelezett, széles látókörű, jó kapcsolatokkal rendel-
kező, innovatív vezetés
Az iskola céljai.
Az iskola által képviselt értékek, fejlesztési stratégiák, 
az iskola pedagógiai programja
Az iskola érvényesüléshez nyújtott feltételeivel.
A panaszkezelés színvonala.

Műszaki kollégák munkamorálja – motiválása - ellen-
őrzése fejlesztésre szorul
Néhány pedagógus inaktivitásának megszűntetése 
pluszfeladatokkal
Jutalmazási-elmarasztalási elveink egyértelművé tétele 
és alkalmazása,
A munkafegyelem javítása, határidők betartása
A tisztaságon, a termek rendjén - utolsó óra után, de 
napközben is - kellene javítani. 
Tanulókat köszönésre kellene tanítani
Azonos teherviselés
Épület felújítása
Pénzügyi szemlélet változtatása
Folyamatos értékelés, osztályozás
Gyakorlati oktatóink elkötelezettségének erősítése
Egységes követelmények a pedagógusok részéről
Iskolai tanműhelyekben folyó szakmai munka minősé-
gének javítása
Módszertani megújulás
A tanulók tanuláshoz való viszonyának javítása
Tantermek bővítése, zsúfoltság csökkentése
Eszközfejlesztés, tárgyi feltételek javítása.
Gyakorlati foglalkozások fejlesztése, bővítése
Fémipari tanműhely kialakítása
Tanműhelyek bevételének növelése, a bevételek visz-
szaforgatása a tanműhelyek működésébe
Munkatársak szakmai fejlődésének támogatása
Gyakorlati munkahelyekkel való kapcsolat lényeges 
javítása
Az iskola magas fokú teljesítményt követeljen meg a 
tanulóktól
A tanulók tanuláshoz való viszonya
Mindenféle foglalkozásra megfelelő helyet tudjunk 
biztosítani a tanulóknak

Erősségek Fejlesztendő
A PEDAGÓGUSOK ELÉGEDETTSÉGÉVEL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK
Tantestület jól felkészült, Tanulókkal való egyéni tö-
rődés, Külső környezet felé való nyitottság, A vezetők 
segítőkészek, Dohányzás kiszorítása, Villanyszerelő 
képzés, Ünnepségek színvonala, Szakmai képzés, In-
formatikai képzés, Technikai háttér, felszereltség, 
Szolgáltató versenyeken történő eredményes szerep-
lés, Fodrászképzés
Pályázatok eredményessége, Sokoldalú tantestület, 
Sajtó kapcsolatok, Tanműhelyekben folyó oktatás, 
Újra való nyitottság, Büfé, Sokféle szakmai képzés, 
Kozmetikus képzés, Nyelvi képzés, Jó munkahelyi 
légkör, Azonos elvek mellett zajlik a nevelés, Mene-
dzser szemléletű vezetés, Szolgáltató szakirány, Az is-
kola céljai, Az iskola pedagógiai programjában foglal-
tak, Munkám megtervezésében megfelelő önállósá-
gom van, A vezetés a munkámhoz szükséges hatás-

Tanulók fegyelme, Iskola és környezetének tisztasága, 
Tantermek számának növelése
Eszközfejlesztés, tárgyi feltételek javítása, Tanműhe-
lyek, Egységes követelményrendszer
Termek bútorzata, Kollégium fejlesztése, Felnőttkép-
zés fejlesztése, Szakmai fejlődés támogatása, Más is-
kolákkal való kapcsolattartás, Udvarra padok kihelye-
zése, Hiányszakmák újraindítása, Szakközépiskolai 
képzés fejlesztése, Víz, szennyvízhálózat korszerűsíté-
se, Marketing., Technikai háttér, Osztályközösségek 
erősítése, Diákélet fellendítése
Pedagógusok tájékoztatása a vezetői döntésekről, 
Egyenlőbb munkamegosztás a pedagógusok körében
Véleményemet figyelembevétele a döntéseknél, Mun-
katerületeken mindenkinek azonos esélye legyen az 
előbbre jutásra

27



Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Minőségirányítási Program 
Szakiskola és Kollégium értékelése 2010.
8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4.

körrel lát el
Munkaközösségemen/csoportomon belül megfelelőek 
a kapcsolataim. Van lehetőségem, hogy gondjaimmal, 
javaslataimmal vezetőimhez forduljak. Feladatom 
egyértelműen meghatározott.  A munkaviszonnyal 
kapcsolatos ügyintézés. A szülőknek van lehetőségük 
arra, hogy bekapcsolódjanak az iskola neveléssel kap-
csolatos tevékenységébe. Az iskola minden szülői ag-
godalommal komolyan foglalkozik. A szülők hangot 
tudnak adni véleményüknek a gyermeküket érintő 
kérdésekbe. Szerintem elegendő információt ad az is-
kola magáról a környezetének. Általános elégedettség 
az iskolával /ajánlási hajlandóság/ 

A feladatok elosztása megfelelő szakmai szempontok 
szerint történjen, Munka méltányos értékelése, Mun-
kabér és az egyéb juttatások legyenek megfelelőbbek , 
Többletmunkáért megfelelő erkölcsi elismerés, Több-
letmunkáért megfelelő anyagi elismerés, A munkánk 
stabilitást, biztonságot nyújtson, Az iskolai munka az 
eredményesség érzetét nyújtsa
Az intézményben bekövetkezett változások nem ve-
szélyeztessék munkánkat, Az iskola magas fokú telje-
sítményt követeljen meg a tanulóktól, Az iskola fegye-
lemelvárása, A tanulók tanuláshoz való viszonya
Az iskola megfelelő kihívásokat biztosítson a tanulók 
számára, Iskolánkban szerettessék meg a diákokkal a 
mozgást
A tanulók egymásra figyelése az iskolában, Az iskola 
berendezési tárgyai , Mindenféle foglalkozásra megfe-
lelő helyet tudjunk biztosítani a tanulóknak, A munka-
társak továbbképzésének tervezése és a továbbképzés 
megvalósítása
A munkatársak egyéni képzési igényeinek teljesítése, 
A munkatársak képességeinek és tudásának fejleszté-
sét szolgáló belső képzések

Erősségek Fejlesztendő
A  TANULÓK  (ISKOLAI)  ELÉGEDETTSÉGÉVEL  KAPCSOLATOS  ERED-
MÉNYEK
Tanár diák kapcsolat
Szabó István tanár úr
Nagyon jó a légkör
Szakmailag kiváló tanárok
Sport
Szakmai versenyek
Gyakorlati képzés
Fodrászképzés
Műfüves pálya
Kozmetikus képzés
Kollégium
Szakmai képzés
Technikai felszereltség
Fűtés
Széles szakma kínálat
Büfé
Tanulmányi versenyek
Konditerem
Kabinetek
Informatikai felszereltség
Iskolai programok
Igazgató, igazgatóhelyettesek
Biztonsági őr
Énekkar

Öltözők
Tanműhelyek
WC-k, mosdók felszereltsége, tisztasága
Tantermek felújítása
Szakmai képzés
Konditerem
Tanárok felkészültsége 
Kollégium
Tisztaság
Sport
Technikai eszközök
Kijelölt dohányzóhely 18 év felett
Tornaterem
Iskola honlapját megújítani
Lift
Szakmai idegen nyelv
Több fotel a folyósora
Műfüves focipálya elkészítése
Fegyelem
DÖK
Iskolaépület felújítása
Elektrotechnikai műszerek javítása
Nyílászárók
Fűtés
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Biztonság
Tanműhelyek
Fegyelem
Elektrotechnikai termek
Kézilabda
Díszítettség

Informatikai termek, számítógépek
Pankráció ring
Tanár-diák viszony
Érdekesebb tanórákat

Erősségek Fejlesztendő
A  TANULÓK  (KOLLÉGIUM)  ELÉGEDETTSÉGÉVEL  KAPCSOLATOS 
EREDMÉNYEK
„Társalgó”
Közösség összetartása, együttműködése
A kollégium felszereltsége
Segítőkész tanárok
Kollégium vezetősége
Lányok
WIFI
Biliárd, csocsó
Sportolási lehetőségek
Tanulószoba
Fegyelem
Biztonságos környezet
Reformkonyha
Szabadidős tevékenység
Iskola közelsége

Vizes blokkok javítása
Szobák bútorai
Fűtés
Szobák festése
Ablakok
Kollégiumi étkezés
Melegítőkonyha a fiúszintre
Több közös program
Számítógépek
Higiénia

Erősségek Fejlesztendő
A SZÜLŐK (ISKOLAI) ELÉGEDETTSÉGÉVEL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK
Magas színvonalú oktatás
Szakmai oktatás színvonala
Tanári kar
Informatikai képzés
Sport
Felszereltség
Biztonsági őr
Iskolai rendezvények
Fodrászképzés
Kozmetikus képzés
Tanár-diák viszony
Tehetséggondozás
Szakmai versenyek
Tisztaság
Műfüves pálya
Kabinetek
Szülő-pedagógus kapcsolattartás
Számítógéppark
Tanműhelyek
Idegen-nyelvi képzés

Mellékhelyiségek tisztasága, felújítása
Tanórán kívüli programok
Korrepetálás érettségi tárgyakból
Felszereltség
Fűtés
Több tanterem kellene
18 éven felülieknek dohányzásra kijelölt hely 
létrehozása
Tanárok felkészültsége
Tornaterem 
Testnevelési követelmények
Fodrász kabinet
Tantermi berendezések felújítása, cseréje
Informatika terem
Felsőfokú oktatásra felkészítés
Kollégium
Sportolási lehetőség
Tantermi táblák felújítása
Több fegyelmet
Tanárok hozzáállása a diákokhoz
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Biztonság
Törődés
Fegyelem
Elektrotechnikai tanműhely felszereltsége
Büfé
Énekkar
Színjátszó csoport
Gyakorlati oktatás
Sokszínű oktatás

Gyakorlati oktatás
Konditerem

Erősségek Fejlesztendő
A  SZÜLŐK  (KOLLÉGIUM)  ELÉGEDETTSÉGÉVEL  KAPCSOLATOS  ERED-
MÉNYEK
Segítőkész tanárok
Közösség összetartása, együttműködése
Számítógépterem
Kollégiumi foglalkozások
Billiárd, csocsó
Szabadidős programok
A távolság az iskolától
Nevelői munka
Tanulmányi eredményektől függő szabadidő
Nevelő és a diák közti kapcsolat
Fegyelem
Tanulószoba
Sport
Technikai berendezések
Wifi

Zuhanyzók, mosdók javítása
Bútorzat cseréje
Kollégiumi étkezés
Fűtés
Nyílászáró
Szobák fejlesztése
Több szabadidős tevékenység
Konyha kellene a fiú részre is
Melegvíz hiánya

A javasolt intézkedési tervek 2010-ben:
1. Intézményi csapatépítés megvalósítása;
2. Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetése; 
3. A TÁMOP 3.1.4 pályázat alapján megvalósuló kompetencia alapú oktatás eredményeinek 
folytatása a 2010/2011 tanévben;

A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése
Az intézmény minden egyes dolgozója területének megfelelő képzettséggel rendelkezik. Az érettségi tantár-

gyat  oktató pedagógusok egyetemi szintű diplomával, a többi oktató főiskolai diplomával rendelkezik, de az 
utóbbiak körében is egyre elterjedtebb a magasabb szintű végzettség megszerzésének igénye (⇒ 7.b tortadiag-
ram és tábl.).
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Pedagógus ok  végzettsége  lé tszám hoz 
viszonyítva

45%

11%

26%

18%
Egy  egyetemi
v égzettség

Több egyetemi
v égzettség

Egy  f őiskolai
v égzettség

Több f őiskolai
v égzettség

Magasabb végzettség
 megnevezése

Aránya %-ban a létszámhoz viszonyítva

Közoktatás-vezető 9%
Szakvizsgázott pedagógus 3,7%

Érettségi elnök 18,5%
3 vagy több felsőfokú végzettség 24%

Minőségügyi szakmérnök 3,7%
Szakmérnök 20,3%

 Minden dolgozó a Pedagógiai Programunkban és az SZMSZ-ben meghatározott és előírt munkaköri leírás 
szerint teljesíti feladatait. Erkölcsileg, etikailag példát mutató, az egészséges életmódra nevelő egységes koncep-
cióval végzik tevékenységüket.

A munkatársak képességeinek és szakmai tudásának értékelése többrétű feladat. Egyrészt a különböző szak-
materületeken történő vizsgák eredményeinek statisztikai kiértékelése mutatja meg a munkatársak szakmai tudá-
sát és kellő felkészültségét. Másrészt az aktuális tantárgyi versenyeken való részvétel eredményessége is fontos 
mutató. Hétköznapi gyakorlatban a vezetői v. munkaközösség-vezetői óralátogatások is a felkészültséget és a ké-
pességeket kontrollálják. A teljes körű alkalmazotti teljesítmény-értékelés folyamatszabályozása elkészült, gya-
korlata 2008/09-es tanévtől került bevezetésre. 2010. január 28-án a tantestület elfogadta a tapasztalatok alapján, 
átdogozott teljesítményértékelési rendszert.

Az intézmény vezetője (a munkaközösség-vezetők közreműködésével) minden tanév elején felméri,  hogy 
melyik munkaterületen milyen továbbképzések elvégzésére van szüksége az egyes munkatársaknak. Az NSZFI, 
a TISZK és egyéb szakmai továbbképző intézmények kínálatáról az iskolavezetés levél és különböző kiadvá-
nyok útján kap tájékoztatást. A továbbképzés lehetőségeiről  az igazgató-helyettes  széleskörű tájékoztatást  ad 
minden tantárgycsoport-felelősnek és munkaközösség-vezetőnek a tanévnyitó értekezleten. Ők továbbítják az in-
formációkat a közvetlen munkatársaiknak, és ők gyűjtik össze az igényeket. A továbbképzési igények között sor-
rendet állít fel az intézmény vezetője, és az anyagi lehetőségeknek megfelelő sorrendben beiskolázza munkatár-
sainkat.

Az éves beiskolázási terveket az érintettekkel történő egyeztetés és egyetértés alapján készíti el az intézmény 
vezetője, figyelembe véve az érintett dolgozó szakmai képesítését és pedagógiai tapasztalatait. Mindehhez fel-
használja a partnerek elégedettség-mérésének eredményeit.

Iskolánk  támogatja  a  pedagógusok csoportos képzését.  Minden tanévben  indítunk tanfolyamokat,  melyre 
minden dolgozónak (pedagógus és nem pedagógus is) lehetősége van jelentkezni. Ezek a tanfolyamok a munka-
társak számára általában ingyenesek. A képzést belső munkatárs vagy meghívott szakember tartja. A képzések 
egy része beszámítható a hétéves továbbképzési rendszerbe, másik része pedig kizárólag a szakmai tapasztalat-
szerzést és ismeretbővítést szolgálja. 

Az intézmény számon tartja minden egyes pedagógusdolgozónak a továbbképzésben való részvételét, annak 
gyakoriságát, időpontját. Ezek alapján minden érintett dolgozóval egyezteti a továbbképzés szükségességét. 

A továbbképzésen részt vett munkatárs értékeli a továbbképzés eredményességét, beszámol arról közvetlen 
vezetőjének, majd szakmai csoportos továbbképzés keretében továbbadja szerzett tapasztalatait munkatársainak, 
és bemutatja a lehetséges új módszer alkalmazását bemutató óra keretében. Így minden egyes munkatárshoz eljut 
az új információ. (⇒ 7.a.4.)
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7.a.4 a továbbképzési rendszerrel kapcsolatos 
elégedettség

0

1

2

3

4

5

6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

pedagógus
vezető
Béri ped.
Nagyváthy ped.
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7.a.4
. A továbbképzési rendszerrel az egész intézménycsoport vezetői rétege elégedett, a pedagógusok 2006-ban vi-
szont nagyon elmaradnak a célértéktől: ezért az adott év finanszírozhatósági akadályai felelnek, a tagintézmé-
nyek gazdasági összevonása miatt.

A munkatársak megbízása részfeladatok végzésére
A törvényi elvárásoknak megfelelve, munkatervünk tartalmazta a személyre szóló feladat el-
látási tervet. Mindenki előtt markánsan jelent meg a kollégák tényleges leterheltsége. Tapasz-
talatainkat  felhasználva,  a  feladat  ellátási  tervekkel  célunk  az  intézményi  feladatok  minél 
egyenletesebb elosztása lesz.

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és a vezetői feladatokat ellátók teljesítmény-
értékelése 
Teljesítményértékelést ebben a tanévben kipróbáltuk. Javaslatot tettünk az értékelés átalakítá-
sára. 
Teljes körű intézményi önértékelésre KMD pályázat keretében a 2007/2008. tanévben került 
sor.

Dokumentumok kezelése
Dokumentumainkat az intézmény iratkezelési szabályzatának megfelelően, illetve a minőség-
fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos belső dokumentumainkat elkülönítve kezeljük.
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Asbóth Sándor TKSZK 2009/2010 év IMIP értékelése
Keszthely

Intézkedési tervek megvalósításának értékelése

1. Az iskolai fegyelem erősítése
2. Humán erőforrásterv elkészítése

3. Természettudományi szaktanterem kialakítása
4. A külső partnerekkel a kapcsolat erősítése

5. A pályázatokon való aktív részt vétel
6. Az építős szakmacsoport tanműhelyének átadása

Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépései 
(2008/09.)

A megvalósítás érezhető hatá-
sai, eredményei, hasznosítása 

a folyamatos működésben 
(2009/10.)

A változások megjelenése 
a partnerigény-mérés 

eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10.)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

1. Az iskolai fe-
gyelem erősítése

1, A hetesi feladatok erő-
sítése

A hetesi feladatok ellátásának 
minősége érezhetően javult -

2, Tanári ügyelet erősítése

Javult a pedagógusok ügyeleti 
munkafegyelme. A tapasztala-
tokat a pedagógusokkal megbe-
széltük, kértük őket a precízebb 

feladat ellátásra.
Jelentősebb fegyelmi vétség, 

erőszakos cselekedet az iskola 
területén nem történt.

Minden partnerünk úgy 
nyilatkozott, hogy kiemel-
kedőnek érzik az iskola fe-
gyelemhez való hozzáállá-
sát, és magas színvonalú-

nak az iskola fegyelmi 
helyzetét.

3, Fegyelmi határozatok 
döntések, iskolarádióban 

való ismertetése

A fegyelmi döntések iskolará-
dióban való kihirdetésére nem 
került sor, de a fegyelmi tár-

gyalások rendben és jogszerűen 
zajlottak, a döntések a szülők-

kel egyetértésben születtek 
meg. A nevelőtestület megis-

-
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Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépései 
(2008/09.)

A megvalósítás érezhető hatá-
sai, eredményei, hasznosítása 

a folyamatos működésben 
(2009/10.)

A változások megjelenése 
a partnerigény-mérés 

eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10.)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

merkedett a fegyelmi tárgyalá-
sok menetével, és a kiszabott 

fegyelmi fokozatokkal a tante-
sület egyetértett.

A fegyelmi helyzet javult, a fe-
gyelmi tárgyalások száma az év 
előrehaladtával kismértékben 

csökkent.
4, Minden kilencedikes 

tanuló kapjon házirendki-
vonatot  

A tanulókban tudatosulnak a 
jogaik mellett a kötelességeik 

is.

A kapott válaszok szerint 
javult az iskola fegyelmi 
helyzete.

5, A munkaközösség-ve-
zetők félévente kétszer 

számoljanak be a z iskola 
vezetésének a munkakö-

zösségükben dolgozó kol-
légák munkavégzéséről

A félévente kétszeri beszámoló 
sűrűnek bizonyult, a kivitelezé-
se akadozott. A vezetőség min-
den munkaközösség-vezetővel 
tárgyalt az év során egy-két al-

kalommal.

-
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Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépé-
sei (2008/09.)

A megvalósítás érezhető hatá-
sai, eredményei, hasznosítása 

a folyamatos működésben 
(2009/10.)

A változások megjelenése 
a partnerigény-mérés 

eredményeiben az érintett 
területen (2009/10.)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

1
2. Humán erőfor-
rásterv elkészíté-

se

Döntés az intézkedési 
terv szükségességéről

• A  munkaköri  kataló-
gusok elkészítése

• Az intézményi teljesít-
ményértékelési  rend-
szer véglegesítése

• A gyakornoki szabály-
zat revíziója

• Motivációs  rendszer 
kialakítása

Az intézményi teljesít-
ményértékelés és a part-
nerigény-mérés eredmé-
nyei összhangot mutat-

nak.

A humán erőforrásterv 
nagy részben elkészült, 
összeszerkesztés előtt 
áll. Bővült az eddigi in-
tézményi dokumentáció 
a munkaköri katalógu-
sokkal, ahol minden 
dolgozó végzettsége és 
feladatköre egy doku-
mentumban leírásra 
került. A teljesítmény-
értékelési rendszerünk 
végleges formában ki-
próbálásra került. A 
gyakornoki szabályzat 
és a motivációs rend-
szer kialakítása még 
utógondozást igényel a 
következő tanévben. 
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Ssz. Minőségcél neve A megvalósítás fő lépé-
sei (2009)

A megvalósítás érezhető hatá-
sai, eredményei, hasznosítása a 

folyamatos működésben 
(2009/10.)

A változások megjelené-
se a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10.)

Az intézkedési terv 
megvalósításának ér-

tékelése

1.
3. Természettudo-
mányi szaktante-
rem kialakítása.

- az igények összegyűjté-
se
- a terem kialakításához 
eszközök berendezések 
felmérése
- a kialakításhoz szüksé-
ges költségvetés összeál-
lítása

Költségvetési fedezet hiányában 
a kialakítás egyenlőre elhalaszt-
va

Költségvetési fedezet hiá-
nyában a kialakítás egyen-

lőre elhalasztva

Költségvetési fedezet 
hiányában a kialakítás 
egyenlőre elhalasztva

2.
4. A külső partne-
rekkel a kapcsolat 
erősítése

- partnerlista aktualizálása
- partnerek 
megkeresése/személye-
sen, telefonon, levélben/
- a külső gyakorlati kép-
zésben személyes felkere-
sése
- tájékoztató rendezvény 
lebonyolítása
- partnerigénymérés

- gördülékenyebb külső ügyinté-
zés
- erősebb külső kapcsolatok
- pozitív visszajelzések a part-
nerigénymérésben

- pozitív változások megfelelő

3. 5. A pályázatokon 
való aktív részt 
vétel

- pályázatok folyamatos 
figyelése
- az intézményre vonatko-
zó összes pályázat felde-
rítése

- sikeres pályázatokkal segítet-
tük az intézmény minőségi mun-
káját /teljesítménymotivációs 
pályázat, TÁMOP 3.1.4, kollO-
KA, KULTÚRA, drogprevenci-

- pozitív változások kiváló
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Ssz. Minőségcél neve A megvalósítás fő lépé-
sei (2009)

A megvalósítás érezhető hatá-
sai, eredményei, hasznosítása a 

folyamatos működésben 
(2009/10.)

A változások megjelené-
se a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10.)

Az intézkedési terv 
megvalósításának ér-

tékelése

- pályázatok minőségi el-
készítése ós pályázat/

4.
6. Az építős szak-
macsoport tanmű-
helyének átadása

- tanműhely kialakításá-
nak befejezése
- üzembe helyezés
- ünnepélyes átadás

- sikeres építős beiskolázás
- építős alapképzés minőségi 
javulása
- az intézmény hírének, PR-
nak további növelése

- pozitív változások kiváló

Intézkedési tervek megvalósításának értékelése
Nagyváthy János Tagintézmény

1. A kapcsolattartás fejlesztése (tanár/iskola-diák, tanár/iskola-szülő között).
2. Sport és szabadidős tevékenység bővítése

Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépései 
(2009/10)

A megvalósítás érezhető ha-
tásai, eredményei, hasznosí-
tása a folyamatos működés-

ben (2009/10.)

A változások megjelené-
se a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

1. A kapcsolattartás 
fejlesztése 
(tanár/iskola-diák, 
tanár/iskola-szülő 
között).

Szülők:
IV. A szülőkkel való kap-
csolattartás indikátor átla-
ga javult (+0,17).
Tanulók:
P6 Információ, kapcsolat-
tartás indikátor átlaga gya-

Megvalósult meg. A 
szülők és a pedagógu-
sok visszajelzése alap-
ján érezhető a javulás. 
A diákok kritikusab-
bak.
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Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépései 
(2009/10)

A megvalósítás érezhető ha-
tásai, eredményei, hasznosí-
tása a folyamatos működés-

ben (2009/10.)

A változások megjelené-
se a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

korlatilag változatlan (-
0,02).
Pedagógusok
E9 együttműködés kifeje-
zetten jó (4,15)
P6 információ , kapcsolat-
tartás mutatója javult 
(+0,23)

1. Az iskola honlapjának
jobb kihasználása a szü-
lők, diákok tájékoztatásá-
ra.

Iskolánk honlapja megújult, 
bővült
- a szülők, diákok tájékoztatása 
alapos, gyors:
- ismerik az iskola:
- fontosabb rendezvényeinek, 
eseményeinek tartalmát, idő-
pontját, tanításon kívüli tevé-
kenységét;
- értik a fegyelemelvárásait, fe-
gyelmezési rendszerét.
- a szülők időben és nem csak 
az ellenőrzőn keresztül értesül-
nek a szülői értekezletek idő-
pontjáról, 
és a témáiról.

Jól megvalósult.
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Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépései 
(2009/10)

A megvalósítás érezhető ha-
tásai, eredményei, hasznosí-
tása a folyamatos működés-

ben (2009/10.)

A változások megjelené-
se a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

2. A szülői értekezletek 
hatékonyabbá tétele.

A tagintézmény vezető ,,infor-
mációs csomagot” állít össze 
minden szülői értekezlet előtt.
Tartja a kapcsolatot az osztály-
főnökökkel együtt kollégiumi  
nevelőkkel.
Javul a részvételi arány a szü-
lői értekezleteken.
Az a szülő is ismeri a legfonto-
sabb tudnivalókat, aki nem 
mindig jár el.
Információhoz jutunk a tanu-
lók tanórán kívüli viselkedésé-
ről, magatartásáról, tanuláshoz 
való viszonyulásáról.

Részvételi arány:
54%, az alsóbb évfolya-
mokon alacsonyabb a 
részvételi arány.

Hiányosság:
A szülői értekezletek té-
mái a honlapra nem min-
den alkalommal kerültek 
fel.
Az osztályfőnökök nem 
mindegyike vázolja fel 
előre a témákat az ellen-
őrzőben.
Lehetséges okok:
- idő hiánya osztályfőnö-
ki órákon
- tanulók elégtelen ma-
gatartása, nem megbíz-
hatósága (ellenőrző pon-
tos kitöltése)

Az összes kollégiumi ne-
velővel nem zökkenő-
mentes a kapcsolattartás.
Lehetséges okok:
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Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépései 
(2009/10)

A megvalósítás érezhető ha-
tásai, eredményei, hasznosí-
tása a folyamatos működés-

ben (2009/10.)

A változások megjelené-
se a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

- a tanulók két kollégi-
umban vannak elhelyez-
ve,
- a kollégiumi nevelők és 
az osztályfőnökök nem 
keresik a kapcsolattartás 
lehetőségét

3. További információ, 
szolgáltatás a szülők, ér-
deklődök felé.

Teljesebb kép az iskola tevé-
kenységéről.

Jól megvalósult.
Az ifjúságvédelmi fele-
lős fogadóórái a honla-
pon megtekinthető.
Az iskolaorvos személye 
a tanév elején még bi-
zonytalan volt, ezért ké-
sőbb került nyilvános-
ságra a rendelési idő.
A 12. osztályos szülőket 
az ellenőrzőn keresztül is 
értesítettük az érettségire 
épülő szakképzéseinkről.
Hiányosság:
Az iskolai eseményekről 
készített fotók nem ke-
rülnek fel a honlapra, 
mely színesítené, érdeke-
sebbé tehetné az érdeklő-
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Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépései 
(2009/10)

A megvalósítás érezhető ha-
tásai, eredményei, hasznosí-
tása a folyamatos működés-

ben (2009/10.)

A változások megjelené-
se a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

dők számára.

4. Versenyeredmények 
közzététele:

Javul a partnerigény-mérés ez-
zel kapcsolatos eredménye.
Diákok, tanárok nemcsak év-
végén értesülnek a versenyek-
ről és az ott elért eredmények-
ről.

Részben valósult meg.

Hiányosság:
A versenyeredményekről 
való folyamatos tájékoz-
tatás iskolán belül nem 
valósult meg. Honlapra 
kerülése félévkor és év-
végén, folyamatban van.

5. Kollégák-munkaközös-
ség-vezetők-vezetők kö-
zötti hatékony informá-
cióáramlás: értekezletek 
dokumentálása

Mindenki jól informált a dön-
tésekről, feladatokról.
Vezetők tájékozottak legyenek 
a visszajelzésekről.

Pedagógusok
MM4 mutató a pedagógu-
sok-vezetők közötti kom-
munikációra vonatkozik. 
A tavalyihoz képest 0,31 a 
romlás. (Jelenleg 3,71)

Részben valósult meg.

Hiányosság:
A munkaközösségi érte-
kezletek dokumentálását 
nem minden munkakö-
zösségi vezető végzi el. 
Nem adnak kellő infor-
mációt a vezetők felé az 
elhangzottakról, a felme-
rülő problémákról.

6. Informálódás a kollé-
gista tanulókról:

Tanulók értékelése, megítélése 
teljesebb.
Vezetők, osztályfőnökök tud-

Részben valósult meg.

Hiányosság:
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Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépései 
(2009/10)

A megvalósítás érezhető ha-
tásai, eredményei, hasznosí-
tása a folyamatos működés-

ben (2009/10.)

A változások megjelené-
se a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

nak a kollégisták délutáni el-
foglaltságairól.

Az összes kollégiumi ne-
velővel nem zökkenő-
mentes a kapcsolattartás.
Lehetséges okok:
- a tanulók két kollégi-
umban vannak elhelyez-
ve,
- a kollégiumi nevelők és 
az osztályfőnökök nem 
keresik a kapcsolattartás 
lehetőségét
Az Asbóth-kollégium 
egyik nevelője az osztá-
lyozó értekezleteken 
részt vett, és az illetékes 
osztályfőnökökkel (kol-
légája nevében is) meg-
beszélte a problémákat
Nincs információ a kol-
légiumi elfoglaltságok-
ról.
Lehetséges okok:
- senki nem gyűjtötte be 
az információkat.
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Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépései 
(2009/10)

A megvalósítás érezhető ha-
tásai, eredményei, hasznosí-
tása a folyamatos működés-

ben (2009/10.)

A változások megjelené-
se a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

2. Sport és szabad-
idős tevékenység 
bővítése

Tanulók
P4 szolgáltatások: a tan-
órán kívüli tevékenységek, 
az iskola sportélete, diák-
önkormányzat tevékenysé-
ge
c. mutató +0,17-dal javult

Részben valósult meg.

1. Tanórán kívüli foglal-
kozások.

A tanulókat érintő, illetve ér-
deklő problémák megbeszélé-
se, feldolgozása.

Jól megvalósult.

Jó kapcsolatot alakítot-
tunk a helyi Mentor Ifjú-
sági Információs és Ta-
nácsadó Irodával. A 
pszichológus rendszere-
sen jár iskolánkba a gye-
rekekhez, vagy osztály-
hoz.

2. ,,Nyitott szemmel” so-
rozat látogatása a Balaton 
Színházban.

Nem valósult meg.

A délutáni kulturális fel-
adatokba bevonni a diá-
kokat továbbra is nehéz-
kes. A bejárók aránya 
kb. 80%.
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Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépései 
(2009/10)

A megvalósítás érezhető ha-
tásai, eredményei, hasznosí-
tása a folyamatos működés-

ben (2009/10.)

A változások megjelené-
se a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

3. Részvétel az Ifjúsági 
Vöröskeresztes rendezvé-
nyeken.

Humánus és empatikus értékek 
elsajátítása.

Jól megvalósult.

A Balaton parton meg-
rendezett Vöröskeresztes 
tanévnyitó rendezvényen 
tanulóink részt vettek pl. 
vérnyomásméréssel, 
egészséges táplálkozás 
propagálásával.
A Mentor Irodával 
együttműködve szép 
számmal hoztak karácso-
nyi ajándékokat a „cipős 
doboz” akcióban, amely 
a Máltai Szeretetszolgá-
latnak lettek felajánlva.

4. Az év ünnepeihez csat-
lakozóan figyelemfelkeltő 
díszítés készítése.

Hagyománytisztelet, magyar 
ünnepkörök megismerése.

Jól megvalósult.

5. Az év során előforduló 
jeles napokról való meg-
emlékezés.

Tájékozottság, az évfordulók-
világnapok számontartása.

Jól megvalósult.

6. Film klub. Látókör szélesítése. Nem valósult meg.

A Filmklubra nem tu-
dunk diákokat szervezni, 
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Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépései 
(2009/10)

A megvalósítás érezhető ha-
tásai, eredményei, hasznosí-
tása a folyamatos működés-

ben (2009/10.)

A változások megjelené-
se a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

probléma ugyanaz, mint 
a 2.pontnál.

7. Egészséges életmód 
előadások.

Egészséges életre nevelés. Jól megvalósult.

A munka folyamatos. 
Ezen kívül minden év 
februárjában egészség-és 
környezetnevelő napot is 
rendezünk meghívott 
előadókkal.

8. Az iskola környékének 
tisztántartása.

Esztétikai nevelőhatás. Jól megvalósult.

Sikerrel zárult az osztá-
lyok dekorálása. Ehhez a 
lehetőséget adta, hogy 
állandó termeket kaptak 
a gyerekek, így jobban 
sajátjuknak érzik azokat. 
A külső környezet rende-
zése is a megszokott mó-
don zajlik, szemétsze-
désben, falevelek össze-
gyűjtésében több osztály 
is részt vett.
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Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépései 
(2009/10)

A megvalósítás érezhető ha-
tásai, eredményei, hasznosí-
tása a folyamatos működés-

ben (2009/10.)

A változások megjelené-
se a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

9. Edzőterem délutáni 
használatának biztosítása, 
délutáni sportfoglalkozá-
sok népszerűsítése.

A részvételi arány növelése, jó 
versenyeredmények

Részbven valósult meg.

A konditerem működte-
tése sajnos problémás, 
nincs, aki felügyeljen a 
tanulókra. Az idén nem 
okozott gondot a sport-
versenyekre a jelentke-
zés, aktívak a tanulók. 
Ez a szép eredmények-
ben is meglátszik.

10. Informatika terem dél-
utáni használatának bizto-
sítása.

Népszerű délutáni elfoglaltság. Jól megvalósult.

A 4-es informatika te-
remben hetente egyszer 
mehetnek a gyerekek in-
ternetezni délután a 7. 
órában, csütörtökönként.

11. Könyvtár népszerűsí-
tése.

Minden diák könyvtártag, 
többségük rendszeresen láto-
gatja a könyvtárat.

Jól megvalósult.

12. DÖK-faliújság szere-
kesztése.

A DÖK és iskolai programok 
esztétikus formában, figyelem-
felkeltően jelennek meg.

Jól megvalósult.

A diákönkormányzat 
szépen dolgozik Kovács 
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Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépései 
(2009/10)

A megvalósítás érezhető ha-
tásai, eredményei, hasznosí-
tása a folyamatos működés-

ben (2009/10.)

A változások megjelené-
se a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érin-
tett területen (2009/10)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-

kelése

Annamária segítségével

13. Madarak és fák napja. A környezeti nevelést szolgál-
ja. Figyelemfelkeltés plakátok-
kal, képekkel, cikkekkel, kis-
előadásokkal.

Jól megvalósult.

Intézkedési tervek megvalósításának értékelése
Béri Balogh Ádám Tagintézmény

1. Beiskolázás elősegítése
2. Az iskolai fegyelem erősítése

3.A tanulói sportprogramok fejlesztése
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Ssz. Intézkedési terv 
neve 

A megvalósítás fő lépé-
sei (2009/10.)

A megvalósítás érezhető hatá-
sai, eredményei, hasznosítása 
a folyamatos működésben 
(2009/10.)

A változások megjelenése 
a partnerigény-mérés 
eredményeiben az érintett 
területen (2009/10.)

Az intézkedési terv 
megvalósításának érté-
kelése

1. Beiskolázás előse-
gítése Tájékoztató készítése az 

ált. iskoláknak, pályavá-
lasztási kiállításon való 
részvétel
Részvétel a 8.-ik osztályo-
sok szülői értekezletén, il-
letve pályaválasztási osz-
tályfőnöki órákon
Vetélkedők szervezése ált. 
iskolásoknak
Nyílt napok szervezése 
osztályonként
Központi felvételi meg-
szervezése

Az érintett tanulókat sikerült 
személyesen megismerni, fel-
hívni figyelmüket a gimnáziu-
mi osztály és szakiskola elő-
nyeire.

A szülőkkel való személyes el-
beszélgetés során megismerhet-
ték iskolánk profilját, és felme-
rülő kérdéseikre választ is kap-
hattak.

A felvételi jegyzéken több 
olyan tanuló is szerepel, 
aki meggyőző érveink ha-
tására választotta iskolán-
kat.

Az elvárt osztálylétszá-
mot túlteljesítettük a 
gimnáziumi osztály be-
iskolázásánál.

A beiskolázási terv vég-
legesen meghatározható 
eredményessége a be-
iratkozásnál illetve a 
pótfelvételinél jelentke-
zik. 

Minden tanuló ismerje a 

Minden tanuló számára vilá-
gossá vált, milyen következmé-
nyekkel jár a fegyelmezetlen 
magatartás.

Az ügyelet mind tanári mind 
tanulói részről a szabályzat ál-
tal meghatározott módon lett 
ellátva.

A Házirend szabályzata elleni 
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Keszthely, 2009. június 19.

Végh László
Szemes Péter

minőségügyi vezető
igazgató
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