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Az intézmény általános bemutatása
Keszthely  városában  1884  őszén  kezdődött  az  iparos 
oktatás. Iskolánk az 1968/69-es tanévtől kezdte meg ön
álló  oktató-nevelő  munkáját.  Tanévenként  mintegy  20 
szakma oktatása mellett 1975-től elkezdtük a szakmun
kások érettségire való felkészítését. 1990-től fokozato
san teremtettük meg az iskolai gyakorlati munkahelye
ket (kőműves,  szobafestő,  ruhakészítő,  villanyszerelő). 
1991-ben helyi igények alapján indítottuk a technikus
képzést épületvillamossági és ruhakészítő szakmákban. 
1993-tól  középiskolai  kollégium pedagógiai  irányítása 
is iskolánkhoz került. A kollégiumban 3 városi középis
kola 130 diákja lakik. A város diák- és szociális étkezte
tésében jelentős részt  vállaló konyhánk naponta 1200-
1400 főt lát el. 1995-től 2 éves nappali képzési formá
ban  készítettünk  fel  érettségire  szakmunkás  bizonyít
vánnyal rendelkező tanulókat. Ez a képzési forma jelen
leg szünetel. 1997-től öt szakmai csoportban, most há
romban készítjük fel a szakközépiskolai tanulókat tech
nikusi,  illetőleg  szakmai  végzettség  megszerzésére: 
elektrotechnikai technikus, számítástechnikai programo
zó,  számítástechnikai  szoftverüzemeltető,  multimédia-
fejlesztő és – tanáraink által kifejlesztett, az országban 
elsőként bevezetett – szolgáltató (kozmetikus, fodrász) 
területen. A szakiskolai képzési kínálatunkból (szolgál
tató, gépészet, közlekedés, villamos, építészet, faipar) az 
évenkénti  felmért  munkaerő-piaci,  szülői,  tanulói  igé
nyeknek megfelelően választjuk ki az indítandó szakmá
kat.  A pedagógiai  munka  eredményességét  bizonyítja, 
hogy az iskolánkban tanulók jelentős sikereket érnek el 
tanulmányi versenyeken, a sportversenyeken, a 2 éven
ként megrendezett Helikoni Ünnepségeken. 1999 janu
árjában a Zala Megyei Közgyűlés Pedagógiai nívódíjjal 
tüntette ki iskolánk nevelőtestületét. 2000 szeptemberé
től  az  „Ifjúsági  Szakképzés  Korszerűsítése Világbanki 
Program” keretén belül az iskolánk által kifejlesztett, a 
Képzési Jegyzékbe bevitt új szakmai képzést indítottunk 
– az országban egyedülállóan – kishajó- és csónaképítő 
szakmában. 2001 szeptemberétől a dolgozók szakközép
iskolája keretében a felnőtt osztályok esti tagozatos kép
zésen vesznek részt. Minőségfejlesztési munkánk 2001-
től kezdődött, a COMENIUS 2000 Közoktatási Minő
ségfejlesztési Program I. intézményi szintjének kiépíté
sével. 2002-től nyomon követjük a képzésben résztve
vők elhelyezkedését. 2003 júniusától iskolánk részt vesz 
a Szakiskolai Fejlesztési Programban. A tantestület tan
anyagfejlesztő tevékenysége, pedagógiai  módszereinek 
megújítása emelik az oktató-nevelő munka színvonalát. 
2003 novemberére elkészítettük a COM II. minőségfej
lesztési folyamatszabályozásokat. 2003-ban a Zala Me
gyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság oktatási minisz
tere elismerő oklevelét adta át az iskola nevelőtestületé
nek.  2004-től  ECDL  vizsgaközpontként  működünk. 
2004.  áprilisában  bevezettük  az  MSZ EN  ISO  9001: 
2001  szabványnak  megfelelő  minőségirányítási  rend
szert. 2005 szeptemberétől az SZFP keretében egyedül
álló módon a pályaorientáció elősegítésére bevezettük a 
forgó rendszerű szakmai alapozó képzést. A Zala Me
gyei Közgyűlés 2005. július 1-jei hatállyal az iskolánk
hoz  csatolt  két  tagintézményt:  a  Béri  Balogh  Ádám 
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolát (Zalaszent
grót) és a Nagyváthy János Szakközépiskola és Kollégi
umot. A Béri Tagintézményben gimnáziumi, érettségire 

felkészítő felnőtt nappali és 9-10. évf. szakiskolai tanu
lókat képzünk. A Nagyváthy Tagintézményben környe
zetvédelem-vízgazdálkodás, egészségügy és sportiskolai 
szakközépiskolai;  valamint  fizioterápiás  asszisztens, 
környezetvédelmi technikus szakmai képzést és kollégi
umi nevelést végzünk. 2005-től Iskolánk tagja az Észak-
zalai Térségi Integrált Szakképző Központnak. 
Iskolánk a Balaton nyugati végénél, három megye hatá
rán  fekszik.  Beiskolázási  vonzáskörzetünk:  Keszthely, 
Hévíz, Zalaszentgrót, Sümeg, Tapolca, Marcali térsége, 
ahol  kiemelkedő  szerepet  játszik  az  idegenforgalom, 
ezért iskolánk egyik fő profilja a szolgáltatóipari ágazat. 
A környékünkön nincsenek nagyvállalatok,  hanem kis 
cégek  és  egyéni  vállalkozók  működnek,  melyeknek  a 
széleskörű munkaerőigényét elégíti ki iskolánk.
Tanulói adatok (∗ másik iskolába járó kollégisták;
” felnőtt tanuló)

Asbóth Béri Nagyváthy Összesen
Keszthely 
v. Z.grót

143 72 93 308

Kollégista 77+49∗ 8 70 155+49∗
Bejáró 642 137 175 954
Összesen 862+72

”
217 338+17” 1417+89

”
Más  me
gyéből

287 8 97 392

Hátrányos helyzetű tanulók
As-
bóth

Béri Nagy-
váthy

Össz.

Ingyenes tankönyv 183 91 79 353
Gyermekvédelmi 
kedv.

84 41 48 173

Halmozottan  hát
rányos

64 50 16 130

Állami gondozott 10 5 1 16
Hátrányos helyzetű 119 115 36 270

Pedagógiai alapelveink
–Alapelveink  meghatározásában  a  hagyományok,  az 
embereszményről körvonalazható kép, a nevelési és mű
ködési  elképzelések,  valamint  az  előzetes  felmérési 
eredmények irányítanak.
–Nem tekintjük magunkat elit iskolának, de felvesszük a 
versenyt a hasonló típusú intézményekkel.
–Nem kötjük magunkat  egyetlen társadalmi,  filozófiai 
irányzathoz sem, s biztosítjuk tanulóink számára a sok
színű  tájékozódás  lehetőségét,  a  különböző  gondolati 
rendszerek megismerését.
–Szilárd  értékrendet,  az  életkori  sajátosságokhoz  sza
bott, konkrét társadalmi kapaszkodókat nyújtunk diákja
inknak.
–Nem kapcsolódunk egyetlen ismert pedagógiai iskolá
hoz, programhoz sem, de nyitottak vagyunk az új peda
gógiai módszerekre.
–Csak közösen vállalható célokat állítunk a nevelőtestü
let elé, és a csapatmunkára építünk.
–Az iskola jelenlegi képzési rendszerének keretein belül 
hajtjuk végre fejlesztési elképzeléseinket.
–Gyermekközpontúságot, de teljesítményre ösztönző ta
nítást hirdetünk.
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–A tanulói befogadásra építő, de a közösségi normákon 
belül széles cselekvési teret hagyó oktatást-nevelést va
lósítunk meg.
–A helyi tanterv meghatározásánál  részben a meglévő 
kínálatból választunk, részben önállóan dolgozzuk ki.
Közös  tantestületi célrendszer és stratégia:
–Az intézmény nevelési célkitűzései a rögzített alapel
vek, a konszenzuson alapuló elképzelések, korunk mo
dern emberi elvárásai és a jelenlegi képzési modell alap
ján határozhatók meg. A kitűzhető célok az emberesz
ményre, az oktatás-nevelés folyamatára és az iskolamű
ködtetésre vonatkoztathatók. A célok egyik része a be
menetre, másik csoportja a kimenetre, a többi pedig a 
pedagógiai folyamatra irányul.
–Közös céljaink:
–Évente felfrissített beiskolázási programmal, megfelelő 
vonzerővel biztosítjuk a tanulói utánpótlást.
–Korszerű alapműveltség, tudatos orientáció, széleskörű 
szakmai alapozás és speciális szakmai képzés megvaló
sításával innovatív tudást alakítunk ki tanulóinkban.
–Közismereti és szakmai területen felkínáljuk a válasz
tás lehetőségét,  biztosítjuk az érettségire, a szakirányú 
továbbtanulásra és a szakmai vizsgákra történő felkészí
tést.
–A szakközépiskolai  és  szakiskolai  tanulóink  számára 
biztosítjuk valamilyen szakmai képesítés megszerzésé
nek lehetőségét, a gimnáziumi és szakközépiskolai tanu
lóink részére pedig a közép- vagy emelt szintű érettségi 
megszerzését.
–A tanulói  képességfejlesztést  alapvető  célkitűzésnek 
tekintjük.
–Következetesen fejlesztjük tanulóink fizikai állóképes
ségét,  ezt  a  sportiskolai  osztályban kiemelt  feladatnak 
tartjuk.
–Meghatározó  feladatnak  tartjuk  az  ismeretközvetítést 
és a szakmai képzést.
–Kezdettől  törekszünk a  tanulás  megtanítására,  a  leg
jobb tanulási módszerek és technikák elsajátítására.
–Az  iskola  egyik  alapfeladataként  kezeljük  a  tanulók 
felzárkóztatását,  a  szociális  helyzetéből  adódó  hátrá
nyok csökkentését.
–Változatos módszerekkel továbbfejlesztjük a tehetség
gondozást.
–A házi tanulmányi versenyek szervezésével elősegítjük 
a  tehetséges  tanulók  felkészítését  az  országos  verse
nyekre.
–Közösségteremtő erőnek tekintjük a szilárd értékren
det,  a  humanista  elkötelezettséget,  a  toleranciát,  az 
egészséges lokálpatriotizmust és az ezekből származtat
ható modern hazafiságot.
–Tudatosan törekszünk a nemzeti  kultúra ápolására és 
közvetítésére, valamint az etnikai kisebbségek kultúrájá
nak megismertetésére.
–Alapvetően értelmes, előítéletektől mentes, felelősség
teljes gondolkodású, alkotószellemű, fegyelmezett  ma
gatartású és mindenkor szavahihető tanulók nevelésére 
törekszünk.
–Minden helyzetben fontosnak tartjuk a problémák nyílt 
őszinte feltárását és megbeszélését.
–A kíváncsiság és az érdeklődés felkeltésével a tárgyi 
tudás elmélyítését, a tudatos szerepeltetéssel a kommu
nikációs készség fejlesztését célozzuk meg.

–A tanári szabadság tiszteletben tartása mellett egységes 
értékelési rendszert alkalmazunk.
–Tudatosan  vállaljuk  és  ápoljuk  az  intézmény értékes 
hagyományait, s újak kialakítására törekszünk.
–Gondot fordítunk a szociális  viselkedés  szabályainak 
elsajátíttatására,  az egészséges  életmódra,  nevelésre,  a 
szabadidő tartalmas eltöltésére.
–Csökkenteni igyekszünk a tanulók létszámbeli lemor
zsolódását.
–Elősegítjük a tanulók társadalmi beilleszkedését.
–Gondot fordítunk környezetünk védelmére, ápolására.
Minőségpolitikai nyilatkozat:
Az iskola fontos célkitűzése partnereink megelégedett
ségének  biztosítása,  és  ezzel  együtt  tevékenységünk 
eredményességének folyamatos fenntartása.
Az iskola törekszik az oktatási piacon elfoglalt helyének 
megtartására  és  lehetőség  szerint  növekvő  részesedés 
megszerzésére.
Ezek a célkitűzések csak akkor érhetők el, ha verseny
képes,  hibátlan szolgáltatást  nyújtunk partnereink szá
mára a  szerződésekben vállalt  kötelezettségeink mara
déktalan betartásával.
Ezért rugalmasan alkalmazkodunk partnereink elvárása
ihoz és igényeihez, feladatainkat mindenkor magas szín
vonalon teljesítjük.  
A tantestület kiemelt jelentőséget tulajdonít a harmoni
kus emberi kapcsolatok kialakításának.
Alapelvünk: kellemes támogató, biztonságot nyújtó lég
körben, jó színvonalú pedagógiai munka révén, megbíz
ható,  alapos,  továbbfejleszthető  ismeretek,  képességek 
és készségek birtokába jussanak tanítványaink.
Törekszünk arra, hogy általános emberi és szakmai érté
kek közvetítésével formáljuk tanulóink személyiségét és 
viselkedését.  
Az iskola vezetősége felelősséget  vállal  azért,  hogy a 
nevelési, oktatási és felnőttképzési tevékenységet az ér
vényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő
en, ellenőrzött és felügyelt körülmények között végez
zük. Ehhez biztosítja a szükséges erőforrásokat.
A célkitűzések megvalósítása érdekében olyan hatásos 
minőségirányítási rendszert kívánunk bevezetni és mű
ködtetni, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, ki
fogástalan minőségét,  folyamatos  fejlesztését,  s  ennek 
következtében partnereink megelégedettségét.
Valamennyi alkalmazottunk felelős saját munkája minő
ségéért, a hibás szolgáltatás megakadályozásáért, illetve 
a nem megfelelően végzett tevékenység megszüntetésé
ért.
Hosszú távú együttműködési  kapcsolatot  kívánunk ki
alakítani mindazokkal a beszállítóinkkal, akik azonosul
nak iskolánk minőségi célkitűzéseivel.  Elvárjuk tőlük, 
hogy munkájukat az iskola minőségügyi követelményei
nek megfelelően végezzék, és folyamatosan fejlesszék, 
hiszen tevékenységünk szerves részét képezik.
A minőség fenntartása és fejlesztése érdekében a veze
tőség támogatja és megköveteli a folyamatos képzést és 
önképzést.
Állandóan törekszünk szolgáltatásaink, szervezetünk és 
tevékenységeink fejlesztésére is.
Elvárjuk, hogy minden munkatárs személyes tudásával 
és felelősségével járuljon hozzá a fenti minőségpolitika 
megvalósításához és az iskola sikeréhez.
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ADOTTSÁGOK
1. VEZETÉS

1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt szemé
lyesen az intézmény hosszú távú terveinek és érték
rendjének kialakításában? A vezetők hogyan mutat
nak példát az intézmény teljes működésében megva
lósuló „Kiválóság kultúra” elterjesztésében?

Az  intézmény  vezetése  nyolc  főből  áll:  igazgató, 
műszaki igazgatóhelyettes,  közismereti  igazgatóhelyet
tes,  minőségügyi  vezető,  kollégiumvezető,  gyakor
latioktatás-vezető, gazdasági vezető és műszaki vezető 
(a tágabban vett vezetésbe természetesen a tagintézmé
nyeink  vezetői  is  beletartoznak).  A vezetési  feladatok 
megoldásában  az  iskola  vezetői  támaszkodnak  a  cso
portvezetők  (7  munkaközösség-vezető,  gondnok,  élel
mezésvezető) közreműködésére (együtt: vezetőség). Az 
intézmény SZMSZ-ének 5. §-a határozza meg a vezetők 
feladatait. A hosszú távú terveinket az intézmény peda
gógiai programja, a Minőségirányítási Program (IMIP), 
valamint egyéb tervek, mint például az eszközfejlesztési 
terv, a továbbképzési program, a Szakiskolai Fejlesztési 
Program D1 projektje keretében 2005 februárjában elké
szített fejlesztési tervünk és a 2007 decemberében elké
szült Esélyegyenlőségi intézkedési terv jelentik. Az in
tézmény küldetését, jövőképét, értékrendjét a pedagógi
ai programban rögzítettük, az IMIP a minőségpolitikai 
nyilatkozattal, illetve a minőségcélokkal támogatja ezek 
megvalósulását. A pedagógiai program intézkedési ter
vekre  történő  lebontását,  aktualizálását,  az  intézmény 
éves  munkatervének  kialakítását  az  igazgató  végzi  és 
irányítja  a  vezetők részvételével.  A Minőségfejlesztési 
folyamatszabályozásunk MF 1.2 pontja alatt található a 
stratégiai tervezéssel kapcsolatos eljárás.

Az intézmény vezetése a hosszú távú tervek kialakí
tása, készítése és átdolgozása alkalmával a döntéshozó, 
a tervező, a megvalósító és az egyeztető szerepek révén 
vesz részt a kialakítás folyamatában. Az igazgató irányí
tása  mellett  a  vezetés  mérlegeli  a  hosszú  távú  tervek 
irányelveit, pl.: piacképes szakképzési struktúra kialakí
tása,  fejlesztések  rangsorolása.  A vezetés  mérlegelése 
alapján az  igazgató megbízásokat  ad a  dokumentumok 
részleteinek  kidolgozására.  Az  elkészült  tervezetek  el
sődleges értékelése,  vitája  a  vezetőség tematikus érte
kezletein történik. A szükséges javításokat a megbízot
tak végzik, és készítik el a végleges tervezetet, amit az 
igazgató átvizsgálás után bocsát vitára. A vezetőség tag
jainak feladata, hogy a pedagógusok/alkalmazottak által 
megismert dokumentumokkal kapcsolatban véleménye
ket gyűjtsenek, azokat a magasabb vezetőnek továbbít
sák. A javaslatok mérlegelését a vezetők végzik. Az így 
kialakult tervezettel kapcsolatban kéri ki az igazgató a 
jogszabályokban  meghatározott  partnerek  véleményét, 
egyetértését. A jóváhagyásról a nevelőtestület/alkalma
zottak közössége a kiadott tervezethez képest felmerülő 
módosító javaslatok részletes tárgyalása után dönt.  Az 
előterjesztő az igazgató vagy az általa megbízott vezető.

A vezetők elsődleges  feladata az elfogadott  tervek 
(pl.: éves munkaterv, beiskolázási terv) tartalmának kép
viselete, az értékrenddel kapcsolatos példamutatás. Ezt 
elsősorban a napi munkájuk pontos elvégzésével teszik. 

Fontos tényező a továbbképzések köre, amelyben a ve
zetők a személyes részvételen túl a kínálatok felderíté
sében, a munkatársak figyelmének felhívásában, az in
tézmény számára fontos továbbképzésekre toborzásban 
is nagy szerepet játszanak. A szakmai fejlesztőmunkát a 
vezetőink az  éves  munkatervekben megfogalmazott,  a 
hosszú távú tervek megvalósítását szolgáló célfeladatok, 
projektek  meghatározásával  indukálják.  A  fejlesztő 
munkában a vezetők személyes szakmai tevékenységük
kel (pl. helyi tanterv készítése, új módszerek megisme
rése, bevezetése, bemutató órák tartása) vesznek részt. 
Az  intézmény  működésének  javítását,  fejlesztését  az 
MF 1.7 folyamatszabályozás alatt terveztük meg. Bizto
sítjuk az őszinte, nyílt véleménycserét, az iskola minden 
tagjának saját munkájához szükséges rendszeres infor
mációkat.

Az intézmény vezetői kiemelkedően fontosnak tart
ják a minőségirányítási rendszer működtetését. A Come
nius 2000 program során kialakított II. intézményi szint 
folyamatszabályozásait  a  minőségügyi vezető irányítá
sával a támogató szervezet hozta létre. Az éves munka
terveknek szerves részévé váltak a folyamatszabályozá
sokból adódó feladatok. A minőségügyi vezető minden 
év elején tájékoztatást tart a legfontosabb folyamatok
ról, év végén beszámol az IMIP végrehajtásának tanévi 
eredményeiről.  Az  évente  végzett  partnerigény-mérés 
keretében az igazgató jóváhagyja az aktualizált kérdő
íveket, a fenntartóval interjút készít a partnerigény-mé
rés részeként, a minőségügyi vezető irányítja az egyes 
feladatokat, és összegzi a mérés eredményeit. A partne
reink  azonosítását,  igényeiknek  és  elégedettségüknek 
mérését az MF 2.1. folyamatszabályozásunk alatt írtuk 
le. A szükséges intézkedési terveket vezetői megbeszé
lés során alakítjuk ki.

Fontosnak tartjuk az értékelések és az önértékelések 
folyamatos elvégzését. Ezekből kaphatunk képet mun
kánk minőségéről, a helyes vagy esetleg kevésbé jónak 
ítélt  irányokról.  Készítettünk  folyamatszabályozást  az 
irányított önértékelésre (MF 1.6), és a pedagógusok tel
jesítményértékelésére (MF 7.5). Az intézmény vezetői
nek munkáját  értékeljük a partnerigény-mérés  során a 
szülőktől,  a  tanulóktól  és  a  munkatársaktól  kapott 
visszajelzések alapján; félévkor és év végén az intézmé
nyi munka értékelésének részeként. A vezetés munkájá
nak külső értékelése is folyamatosan zajlik. Értékelnek: 
OM - elért pedagógiai eredmények; NSZFI - elért szak
képzési eredmények; Zala Megyei Önkormányzat - gaz
dasági, pedagógiai mutatók teljes átfogó ellenőrzése, ve
zetői beszámoló negyedévente, alapító okirat felülvizs
gálata  (utolsó  2007),  házirend  jóváhagyása  (utolsó 
2006), a pedagógiai program jóváhagyása (utolsó 2007), 
normatív  és  központi  felhasználás  alapját  képező  lét
számadatok ellenőrzése évente; Zala Megyei Pedagógiai 
Intézet, Keszthely Város Önkormányzata – elsősorban a 
vagyonmegőrzés, a város életében történő szerepvállalás 
tekintetében. Az értékelésekre készített  folyamatszabá
lyozásaink közül kiemelendő a vezetői ellenőrzésre vo
natkozó folyamatszabályozás (MF 1.4)  és az intézmé
nyünk  működésének  folyamatos  értékelését  leíró  MF 
1.5 szabályzat. Az értékelések eredményeit, a visszajel
zéseket a vezetőség minden esetben megvitatja. Döntést 
hoz, hogy érdemben foglakozik-e a felvetett problémá
val,  vagy  nem  találja  jogosnak  azt.  Mindkét  esetben 
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visszajelez az érintettek felé. Ha foglalkozik a feladattal, 
akkor kijelöli a változtatásért felelőst, és határidőt szab. 
Az elkészült javaslatot értékeli, amennyiben szükséges, 
a hosszú távú terveit, munkatervét, Pedagógiai Program
ját stb. is módosítja. A pedagógus vezetőink közül töb
ben  szereztek  közoktatás-vezetői  kiegészítő  diplomát, 
ami nagyban megkönnyíti a döntéshozatalt a napi aktuá
lis  problémák megoldásakor.  A székhelyiskola  vezetői 
folyamatos kapcsolatot tartanak a tagintézményi vezető
társakkal.  Részt  vesznek  egymás  értekezletein,  és  az 
igazgató havi rendszerességgel hív össze kibővített ve
zetőségi értekezleteket. A negyedéves vezetői beszámo
lók elkészítése során is folyamatos a szakmai tapaszta
latcsere. Mindezekkel segíteni lehet az intézmény mű
ködése szempontjából még kevésbé erős területek javí
tását.
1.b Az intézmény vezetése hogyan biztosítja szemé
lyes részvételével az intézmény belső működési rend
jének  kialakítását,  működtetését  és  folyamatos  to
vábbfejlesztését?

Az intézmény vezetése a nevelőtestülettel, illetve az 
alkalmazottakkal  folytatott,  több  fordulós  konzultáció 
segítségével alakította ki és fejlesztette tovább az intéz
mény pedagógiai programjának megvalósítását szolgáló 
működési rendjét. A Minőségügyi folyamatszabályozá
sunk MF 8.3 pontja alatt írtuk le az intézményi folyama
tok,  tevékenységek  folyamatos  fejlesztését.  Az  intéz
mény  törvényes  működésének  alapdokumentumai:  az 
Alapító okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a 
Pedagógiai Program, az IMIP és a hozzá kapcsolódó fo
lyamatszabályozások, az iskolai és a kollégiumi Házi
rend, a Kollektív szerződés és a Közalkalmazotti  sza
bályzat. Ezen dokumentumok elkészítésében az igazga
tó  irányításával  koncepcióalkotás,  a  feladatokkal  kap
csolatosan pedig megbízások történtek.  A dokumentu
mok elkészítését az érintett terület vezetője készíteti elő, 
majd ismerteti a vezetőség tagjaival. A vezetők ismerik 
az intézményi szabályzatokat, így saját területük doku
mentumait a már meglévő szabályzókhoz könnyen tud
ják igazítani. Az SZMSZ tervezetének elkészítése a ve
zetők munkája révén valósult meg, mely egyértelműen 
szabályozza az intézményen belül a feladatok, felelőssé
gek és hatáskörök megosztását. A szabályozás mélysé
gét a funkcionalitás határozza meg, igyekszünk a dönté
si önállóságot a szükséges mértékben meghagyni. A Há
zirendek a közismereti igazgatóhelyettes, tagintézmény-
vezetők, a pedagógiai munkaközösség-, illetve a kollé
giumvezető munkája révén készültek,  az igazgató irá
nyításával.  Az  egyes  szabályozási  dokumentumok 
összehangolását, jogszabályi megfelelőségük vizsgálatát 
első lépcsőben a közismereti igazgatóhelyettes, majd az 
igazgató végezte el. Ha a vonatkozó jogszabályok vagy 
az intézmény feladatai módosulnak, az alapdokumentu
mokat a változásoknak megfelelően módosítjuk.

Az intézmény belső működési rendjét operatív mó
don a munkaköri- és feladatleírások, az éves munkater
vek feladat-meghatározásai, valamint a munkaértekezle
teken elhangzó, vagy személyes megbízások bontják le. 
A munkaköri leírásokat az adott szakterület vezetője ké
szíti el a megfelelő egyeztetések után, míg a vezetők le
írását az intézmény igazgatója jegyzi. A munkatervi fel
adat-meghatározásokat az igazgató és helyettesei készí
tik el a munkaközösség-vezetők és az érintett munkatár

sak  bevonásával.  Az SZMSZ, illetve  az  IMIP alapján 
évente  a  vezetők  elkészítik  az  ellenőrzési  terveiket, 
amelyeket az igazgató hagy jóvá. A vezetők írásban nem 
rögzített ellenőrzése valósul meg a mindennapos munka 
során is. Ennek tapasztalatait a heti vezetői megbeszélé
seken cserélik ki az intézmény vezetői.

Az intézmény működési rendjének felülvizsgálata az 
ellenőrzésekre és a partnerigény-mérés visszajelzéseire 
támaszkodik.  A Comenius  minőségfejlesztési  program 
bevezetése  óta  partnerigény-méréseink  szabályozottak. 
Értékelésükre a félévzáró értekezleteken, illetve a veze
tőségi értekezleteken kerül sor. Az értékelést az igazgató 
készíti el a munkaközösségek véleménygyűjtése, a ve
zetők összefoglalói alapján. 

A működési rend továbbfejlesztésére a bekövetkező 
jogszabályváltozások, valamint intézményi belső indo
kok alapján kerül sor. A belülről indukált változtatásokra 
egyfelől a folyamatszabályozások auditjaiból, másfelől 
a feladatváltozásokból, továbbá az erőforrások hatékony 
felhasználásának  érdekében  kerül  sor.  A  változások 
érinthetnek munkaköri leírásokat, munkatervi módosítá
sokat, dokumentációs eljárásokat, de járhatnak a megha
tározó dokumentumok módosításával is. A változásokat 
az igazgató vagy a tantestület legalább egyharmada kez
deményezheti, a módosítás megegyezik az alapvető do
kumentumok készítési módjával.

A hosszú távú tervek lebontásában meghatározó sze
repe van az éves munkaterveknek. Részleteinek tervezé
sét  az igazgató irányítása mellett  a helyettesek végzik 
(közismereti igh.: tantárgyfelosztás, érettségi vizsgákkal 
kapcsolatos teendők; műszaki igh.: szakmai tantárgyfel
osztás, vizsgarend; kollégiumvezető: kollégiumi munka
rend, feladatterv, célfeladatok), a munkaterv tervezetét 
az igazgató állítja össze,  bocsátja  a  munkaközösségek 
rendelkezésére  vitára,  vele  kapcsolatban  korrekciókat, 
kiegészítéseket  vár.  Az egyéb hosszú távú tervek (pl.: 
továbbképzési  terv,  eszközfejlesztési  terv)  lebontása 
megbeszéléseken,  értekezleteken  történik.  A feladatok 
módosulása,  az  előző  tanév  tapasztalatai,  illetve  a 
hosszú távú tervekből kiemeltként kezelt feladatok sajá
tosságai  szerint  történik.  A változtatásokat  a  vezetői 
megbeszélés véleményezi, a döntést az igazgató hozza. 

Az  intézmény  oktatási-nevelési  feladatainak  mé
rés-értékelési  rendszere  a  belépő  szintmérésekből  (irá
nyítja a közismereti igazgatóhelyettes), a témazárók rend
szeréből (igazgatóhelyettesek), az országos képességmé
résekből (szervezi a közismereti igazgatóhelyettes), vala
mint  a  „próba-záróvizsgák”  (érettségi  tantárgyanként), 
szakdolgozatok „próbavédése” (szervezik az igazgatóhe
lyettesek) letételéből áll. A rendszer továbbfejlesztését a 
tantervek és a követelményrendszer változásai, illetve az 
elért eredmények javításának szándéka vezérli. A vezetők 
tesznek javaslatot a változtatás módjára, amelyeket beépí
tenek a következő évi munkatervbe.

A nem pedagógiai jellegű kulcsfolyamatokban a ve
zetők az egyes folyamatok gazdáiként, illetve az egyes 
folyamatokban rögzített  feladatellátással  vesznek  részt 
(pl. partnerigény-mérés vezetője, nyomonkövetés adat
gyűjtője, összefoglaló készítője). Az egyes folyamatok 
eredményességének  mérési  és  javítási  módja  a  folya
matleírásokban szabályozott, a vezetők ezek alkalmazá
sával járnak el. A módosításokra az auditok nyomán is 
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javaslat születhet, ekkor a változtatásról a minőségügyi 
vezető javaslatára az igazgató dönt.

Az intézmény működését befolyásoló jogi szabályo
zások kezelésével külön foglalkozunk (MF 1.1). Az in
tézmény naprakészen rendelkezik a legfrissebb jogsza
bályok gyűjteményével.  Az oktatással  kapcsolatos tör
vényi változásokat elsősorban az igazgató ill. helyette
sei, a gazdasági jogszabályváltozásokat a gazdasági ve
zető, szakképzéssel kapcsolatban a gyakorlati oktatásve
zető,  munkavédelem  technikai  feltételek  változását  a 
műszaki  vezető  követi  figyelemmel.  A  jogszabályok 
változását az érintett vezető értekezleten ismerteti a töb
bi vezetővel, és itt határozzák meg a munkatársak értesí
tésének módját és szükségességét is. Az intézmény éle
tében bekövetkező változások kezelésére (feladatmódo
sulás, szervezeti változások, stb.) az igazgató intézkedé
si tervet készít(tet) vagy az aktuális évi munkatervben 
szerepelteti  a  változást  kiemelt  feladatként,  amelyhez 
felelősök, határidők, erőforrások is társulnak. A változá
sokat a vezetés a személyi és a tárgyi feltételrendszer 
mobilitásának megteremtésével alapozza meg (pl.: esz
közfejlesztés, továbbképzések), mindezek után az alkal
mazottak  innovativitására  építve  valósítja  meg (pl.  új 
szakképesítés bevezetése).
1. c Az intézmény vezetése hogyan működik együtt 
az intézmény közvetlen és közvetett partnereivel? 

Intézményünk minőségbiztosítási  csoportja  elkészí
tette Partnerazonosítási szabályzatát. A vezetőség 4 tag
ja  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 
elvégzését, azoknak elemzését, értékelését szintén ez a 
csoport  végzi.  Az  intézmény  partnerkapcsolataival 
összefüggő feladatait az MF 2.1 (a partnerek azonosítá
sa,  igényük,  elégedettségük  mérése),  valamint  az  MF 
2.2.1 (kommunikáció a partnerekkel) folyamatszabályo
zások  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 partnerlis
ta eredeti változatát a minőségügyi vezető irányításával 
egy team készítette el. Ezt évente frissíti, amit az igaz
gató hagy jóvá. A legfontosabb partnereket a vezetőség 
javaslatai alapján az igazgató határozza meg, majd Part
nerlistát készít. A közvetett és a közvetlen partnerekkel 
való  kapcsolattartás  formáit,  gyakoriságát  és  tartalmát 
az  iskola  pedagógiai  programjának  végrehajtásához 
kapcsolódó érdekei, valamint a partnereinek igényei ha
tározzák  meg.  A legfontosabb  partnerekkel  a  vezetők 
feladatmegosztásuk  szerint  tartják  a  napi  kapcsolatot: 
információt nyújtanak az iskola feladatairól, kommuni
kációt folytatnak az aktuális problémák megoldásáról. A 
partnerekkel folytatott kommunikáció tartalmára és al
kalmaira vonatkozó szabályozás  szerint  a  legtöbb fel
adatot az igazgató látja el, de a szakmai, továbbképzési 
feladatokban nagy szerepet vállal a műszaki igazgatóhe
lyettes is.  Intézményünk jövőjének, fejlesztési  irányai
nak  meghatározása  a  magas  színtű  együttműködés, 
együttgondolkodás eredménye. Partnereinkkel való kap
csolattartás milyensége határozza meg az együttműkö
dés 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 tájé
koztatást, a vezetők bemutatják az érdeklődőknek az in
tézményt, szervezik a pályaválasztási kiállítást. A Szülői 
Munkaközösség  Választmányával  az  igazgató  találko
zik. A vezetők és a pedagógusok résztvevői az évente is
métlődő diákparlamentnek. Az igazgató évente informá
ciós fórumot hív össze az iskolának közvetlen támoga
tást  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 sok
színűség jellemzi. Mindezzel szélesebb körben ismertet
jük meg iskolánkat, a munkánkat. Az iskola szerepválla
lása felől az igazgató hoz döntést. A városi kapcsolódá
sokkal összefüggésben támaszkodik a vezetőség tagjai
nak véleményére. Az intézmény tevékenységrendszerét 
kiegészítik a közösségi feladatok (pl. parlagfű-irtás, vá
rosi szemétszedés), amelyekkel az iskola tágabb társa
dalmi 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 do
kumentumok kidolgozása, tananyagfejlesztés). 

A partnerkapcsolatok  eredményeinek  mérésére  el
sődlegesen a partnerigény-mérés visszajelzései szolgál
nak (értékelések és nyílt válaszok formájában). Ugyan
akkor az egyes kapcsolati alkalmak önmagukban is al
kalmasak  visszajelzések,  igények  regisztrálására  (pl.: 
szülői értekezletek, konferenciák). Fontos visszajelzés
nek számítanak a partnerek számára rendezett alkalma
kon (pl.: támogatói fórum) való megjelenési arányok. A 
különböző forrásokból eredő visszajelzések tapasztalatai 
alapján fejlesztjük az egyes partnerkapcsolatok gyakor
latát (pl.: SZM értekezlet időpontjának áthelyezése, tájé
koztató füzet készítése a szülőknek).

Az iskola csak korlátozottan tud élni a legfontosabb 
partnereinek  elismerési  lehetőségeivel  (pl.  tanévzárón, 
ballagáson  a  tanulók  jutalmazása).  Ettől  függetlenül 
minden  lehetőséget  megragadunk,  ahol  kifejezhetjük 
megbecsülésünket  a  nekünk nyújtott  segítségek  miatt. 
Erre példa a fejlesztési eredmények átadó ünnepségeire 
történő meghívás (pl.: szaktanterem-avatás).
1.d Az intézmény vezetése hogyan motiválja, támo
gatja az intézmény munkatársait, és hogyan ismeri el 
erőfeszítéseiket?

Minden vezető feladata, hogy általánosan is, de kü
lönösen a szakterületén hitelesen képviselje az iskola ér
tékrendjét és céljait. Ezt a vezetők az egyes értekezlete
ken, az ellenőrzésük alkalmával (pl. óralátogatás), vala
mint  a  mindennapi,  személyes  részvételük  alkalmával 
valósítják meg. Az SZMSZ 16. §-a szabályozza a mun
katársak  tájékoztatásának  alapját  képező  értekezletek 
tartásának rendjét: nevelőtestületi értekezletek, pedagó
giai  munkaközösségi  értekezlet,  munkaközösségi  érte
kezletek,  munkaközösség-vezetők  és  szakmai  csoport
vezetők értekezlete, közalkalmazotti értekezletek. A ve
zetők,  különösen az  igazgató,  cél-  és  értékképviselete 
komoly motiváló erő a munkatársak számára. Ehhez a 
nyitottság, a bizalom és az odafigyelés elengedhetetlen 

8



tényezők a vezetők részéről. A vezetők állandó jelenléte, 
elérhetősége, igény szerint létrehozza azokat a kommu
nikációs helyzeteket, amelyek valódi motiváló erővé, a 
szervezeti kultúrát növelő lehetőséggé emelik a vezetők 
szerepét. A munkatársak motiválását a vezetők a tervező 
munka során a feladatok indoklásával, összefüggésekbe 
helyezésével és a lehetséges megoldások vázolásával is 
segítik (pl.: munkaterv). A munkatársak többnyire azon
nal  választ  kapnak a  feltett  kérdéseikre,  ha szükséges 
írásban is. További motivációt jelentenek az egyes tan
évek  célfeladatai,  a  személyeknek  vagy  csoportoknak 
szóló  megbízatások.  A  kiemelkedő  teljesítményeket 
minden esetben ismertetjük a közösség előtt, és igyek
szünk honorálni a minőségi bérpótlék segítségével. Ese
ti  kedvezményeket  (pl.  órarendi  kérések teljesítése)  is 
nyújt a vezetés. A szakmai témákban a vezetői segítség
nyújtás információk átadásával (a kommunikáció fontos 
eszközei  a  körözvények,  a  faliújság,  az  iskolarádió), 
összefüggések  feltárásával,  tanácsadással  történik.  Jel
lemző területei például: óralátogatások értékelései, tan
menet-készítési periódusok, témazárók készítése.  Min
dent megteszünk a munkakörülmények optimális felté
teleinek megteremtéséért. Ehhez minden lehetőséget ki
használunk a pályázatokon való részvételtől a szakkép
zési pénzek elosztásán keresztül. A támogatásnak továb
bi fontos eleme a munkatársak bátorítása továbbképzési 
tevékenységekre. A munkatársak személyes szakmai fej
lődésének,  előmenetelének  tervezését  a  továbbképzési 
tervben rögzítettük. A dolgozók képességeinek és szak
mai tudásának meg kell felelnie az intézmény jelenlegi 
és jövőbeli igényeinek, elvárásainak, ezért az éves beis
kolázási terveket összehangoljuk intézményünk célkitű
zéseivel.  Ösztönözzük  munkatársainkat  az  egyéni,  a 
csoportos és a szervezeti szintű tanulási lehetőségekre, 
képzésekkel kapcsolatos pályázatokon való részvételre. 
A vezetők az egyes ellenőrzési feladataikkal kapcsolat
ban értékelnek és visszajelzést is adnak. A folyamatos 
visszajelzéssel mindenki számára egyértelművé tesszük 
szakmai  munkájának  elismerését.  A megítéléssel  kap
csolatban mindenkinek lehetőséget  adunk az esetleges 
ellenvélemény kifejtésére is. A végzett munka, a kiemel
kedő teljesítmény elismerését az MF 3.3 folyamatszabá
lyozásban  határozta  meg az  intézmény.  Intézményünk 
számára elengedhetetlenül  fontos  a  kollégák minőségi 
munkavégzése.  Az  eredményeket  különböző  csatorná
kon a partnereinkkel is megismertetjük. A kiemelkedő 
eredményeket kiemeljük, a magas színvonalú munkát a 
soron következő értekezleten méltatjuk, majd a megfe
lelő alkalommal jutalmazzuk (céljutalom). A legmaga
sabb szintű minőségi munkavégzést különböző díjakra 
való  felterjesztéssel  jutalmazzuk  (pl.:  Asbóth-díj,  mi
nisztériumi, megyei, városi kitüntetések). A vezetők az 
év  végi  értékelésükhöz  folyamatosan  adatokat  gyűjte
nek, az igazgatóhelyettesek összegzik és véleményezik 
a  munkaközösségenkénti  összefoglalókat,  ajánlást  ké
szítenek,  az  igazgatónak  az  elismerésekre.  A vezetők 
szem előtt tartják, hogy ki mit vállal, és ki mit tesz az is
kola érdekében.  A vezetőség tagjai  folyamatosan kap
csolatban állnak a környezetünkben működő társadalmi 
szervezetekkel, a tulajdonos-fenntartóval. Az ő kérései
ket  igyekszünk  teljesíteni,  segíteni  nekik  problémáik 
megoldásában.  Ezzel  kilépünk az  intézményünkön kí
vülre is, szélesebb körben ismertetjük meg a közvéle

ménnyel  magunkat,  munkánkat.  Ezáltal  intézményünk 
mélyebben  beágyazódik  a  város  és  környéke  életébe. 
Mindezeket különböző fórumokon (regionális tv, rádió, 
írott és elektronikus sajtó) igyekszünk bemutatni.

2.  STRATÉGIA (hosszú távú intézményi tervezés)

2.a Az intézmény hogyan biztosítja a stratégiai doku
mentumaihoz és  a  hosszú távú terveihez  szükséges 
belső  és  külső  információk  gyűjtését  és 
feldolgozását?

Az intézmény a stratégia tervei között tartja számon 
a pedagógiai programot és a minőségirányítási progra
mot, emellett intézményünk hosszú távú terveihez tarto
zik többek között a Szakiskolai Fejlesztési Program D1 
projektjének  keretében  2005  februárjában  elkészített 
Fejlesztési  tervünk,  a  2007  decemberében  elkészült 
Esélyegyenlőségi  intézkedési  terv,  az  eszközfejlesztési 
terv és a továbbképzési program.

Ezek elkészítésére, módosítására vonatkozóan széles 
körű külső, belső és a partnerektől eredő információkra 
alapozva hozzuk meg a döntéseket.
A külső információkon belül az ágazati szakmai infor
mációk  fontossága  meghatározó.  Ezeket  az  OKM,  az 
NSZFI  megjelentetett  dokumentumaiból  (kerettanter
vek, szakmai programok, szakmai és vizsgáztatási köve
telmények, érettségi követelmények, fejlesztési progra
mok, továbbképzések anyagaiból stb.) nyerjük. Fonto
sak az országos versenyek, vizsgaelnökségek, külföldi 
tanulmányutak, szakmai konferenciák tapasztalatai. Az 
itt szerzett információkat, tapasztalatokat a napi beszél
getések  során,  pedagógiai  és  nevelési  értekezleteken 
osztják meg egymással a kollégák. Számos információt 
kapunk a demográfiai adatok tanulmányozásával, a gaz
dasági, munkaerő-piaci elemzések (megyei, régiós mun
kaerő-hiánnyal  kapcsolatos  adatok,  a  munkaügyi  köz
pontok adatai arra vonatkozóan, hogy hol van túlképzés, 
illetve,  hogy milyen  szakmákra lenne  igény)  révén,  a 
kamarák és a Munkaügyi Központ tájékoztatóiból, szak
mai anyagaiból. A jogszabályok ugyancsak fontosak a 
külső információk szempontjából: figyelésének, aktuali
tásuk megítélésének a rendjét az MF 1.1 Jogi követel
mények című folyamatszabályozás rögzíti. (⇒ 1.b)  Az 
így  összegyűjtött  információkat  a  szakirodalmi  közle
mények figyelése egészíti ki, amelyek leginkább a rend
szerbe  illesztéshez,  a  változások  tendenciáihoz  adnak 
előremutató támpontokat.

A belső  információk  gyűjtésének  az  a  célja,  hogy 
tisztában legyünk feltételeink, teljesítményünk lehetősé
geivel és korlátaival. Az információk kiterjednek a diá
kok szociális helyzetének felmérésére (⇒ 9.a.3/3.c), ta
nulók  kompetenciamérésére  (⇒ 9.a.2/1.a,b,c,d; 
9.a.2/2.a,b)  és  belépő  szintméréseire  (⇒ 9.a.4/1/a; 
9.a.6/1), a tanulmányi és versenyeredmények rendszeres 
értékelésének, a záróvizsgák (⇒ 9.a.2/4.a; 9.a.4/1.b,c), a 
partnerigény-mérések eredményeinek mérésére. A belé
pő szintfelmérők értékelésének módját  az MF 7.2/2-es, 
A tanulás támogatása című folyamatszabályozásban sza
bályoztuk le. A fentieket kiegészítik a vezetői ellenőrzé
sek eredményei,  valamint az éves munkatervek céljai
nak  megvalósítását  értékelő  megállapítások  és  a  nyo
mon  követési  továbbtanulási/munkába  állási  adatok. 
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Utóbbi kritériumait az MF. 2.3 Nyomon követés, Bevá
lás-vizsgálat  című folyamatszabályozásban rögzítettük. 
A munkatársakkal kapcsolatban a képesítések, a túlórák 
száma, a fejlesztő munkában való részvétel, valamint a 
továbbképzésekkel kapcsolatos egyéni elképzelések ad
ják a szükséges információk körét. A gazdálkodás ered
ményei, illetve az éves költségvetési teljesítési eredmé
nyek, az iskolai fejlesztésekre vonatkozó információk, a 
költségelemzések  és  a  hatékonyságvizsgálatok  ugyan
csak fontos szempontokat szolgáltatnak a stratégiai ter
vezéshez. 

A fentiekben  felsorolt  külső  és  belső  információk 
gyűjtését,  rendszerezését  és  értelmezését  az  igazgató 
(jogi információk), illetve a műszaki igazgatóhelyettes, 
szakmacsoport  vezetők  (NSZFI  dokumentumai),  gya
korlati oktatásvezető (a kamarák és a munkaügyi köz
pontok adatai) folyamatosan végzik az SZMSZ-ben és a 
munkaköri leírásokban lefektetetteknek megfelelően.

A partnerek igényei, illetve az elégedettségük mérté
ke felől a partnerigény-mérések során, és a velük kap
csolatos  fórumokon  (szülői  értekezletek,  fogadóórák, 
szakképzési partnerek tájékoztató fórumai), valamint a 
működés során kapott jelzésekből kapunk tájékoztatást. 
A partnerigény-mérés  szabályai  az  MF  2.1  Partnerek 
azonosítása,  igényeinek  és  elégedettségének  mérése 
című  folyamatszabályozásban  kerültek  rögzítésre.  (⇒
1.c; 3.a; 4.a; 5.e; 6.a; 7.a; 8. grafikon)

A  kompetenciamérések  eredményeit  az  IMIP-ben 
rögzítetteteknek megfelelően kezeljük és tesszük meg a 
szükséges  lépéseket.  (⇒ 9.a.2/1.a,b,c,d;  9.a.2/2.a,b)  A 
kiválasztott  tanulók eredményeiről  készült Iskolajelen
tés alapján vizsgáljuk, hogy milyen eredményeink van
nak a többi iskolához és az országos átlaghoz viszonyít
va, és az eredmények alapján próbáljuk a tanulók telje
sítményét fokozni.  A legutóbbi,  2006-os kompetencia
mérést követő Iskolajelentés értelmezésével kapcsolatos 
konferencián  a  műszaki  igazgatóhelyettes  vett  részt. 
Pisa mérés az intézményben 2003-ban volt, eredményeit 
rögzítettük, és az országos átlaggal összevetettük, célki
tűzéseinkkor  figyelembe  vettük.  (⇒ 5.d;  9.a.2/5.a; 
9.a.2/5.b)

A Comenius  Minőségfejlesztési  Programmal  kap
csolatos képzéseken több kollégánk jelen volt. Emellett 
részt  vettünk a Szakiskolai  Fejlesztési  Programban is. 
Az intézmény vezetője rendszeresen jelen van a megye 
iskoláinak közös igazgatói ülésein, a műszaki igazgató
helyettes pedig a műszaki igazgatóhelyetteseknek ren
dezett  konferenciákon.  Ezen  alkalmakkor  is  lehetőség 
van  a  többi  intézmények  által  alkalmazott  módszerek 
megismerésére. A kapott információkat vezetői, nevelési 
értekezleteken ismertetjük meg a kollégákkal. A Bench
marking  adatbázisba  felvitt  adatok  lekérdezésével  is 
megtörténhet más iskolák adatainak összehasonlítása a 
miénkével.

Az intézmény vezetése és a tantestület tagjai figyelik 
a szaksajtót, emellett a pedagógus és a nem pedagógus 
dolgozók számára is biztosítja a továbbképzéseken, tan
folyamokon,  konferenciákon való  részvételt  és  ezáltal 
az  új,  korszerű  ismeretekhez  jutás  lehetőségét.  A to
vábbképzések rendjét az MF 3.2 Továbbképzési rend
szer  működtetése  című folyamatszabályozásban  rögzí
tettük. (⇒3.a; 3.b; 5.c; 5.d; 7.b.5 és 7.b.6)

A vezetői belső ellenőrzések tapasztalatait és a dele
gált  vezetői  ellenőrzési  feladatok  eredményeit  az  év 
végi vezetői jelentések tartalmazzák. A vezetői ellenőr
zés szabályait az MF. 1.4 Vezetői ellenőrzés című folya
matszabályozáson belül rögzítettük. (⇒ 1.c)

2.b Az intézmény hogyan alakította ki, vizsgálja fe
lül, aktualizálja és fejleszti tovább küldetését, jövő
képét, stratégiai dokumentumait és hosszú távú ter
veit?

A stratégiai  dokumentumok kidolgozása érdekében 
teljes körű belső adatgyűjtést végzünk (pl. vezetői elem
zések, az intézmény belső működéséből és fejlesztések
ből származó információk). Meghatározzuk a stratégiai 
tervezéshez szükséges területeket, elvégezzük a szüksé
ges adatok gyűjtését, az adatokat feldolgozzuk és értel
mezzük. Az eredményeket felhasználjuk a fejlesztések 
meghatározásához. 

Intézményünk külső és belső adatgyűjtésének elem
zett  eredményeit beépíti  stratégiai dokumentumaiba és 
hosszú távú terveibe. Az elemzésekből származó ered
ményeket beépítjük a stratégia tervekbe.

A pedagógiai program és az IMIP elkészítésének fo
lyamatát az MF 1.2 Stratégiai tervezés című folyamat
szabályozásban  fektettük  le.  A fejlesztési  terv  és  az 
Esélyegyenlőségi intézkedési terv is csoportmunka ke
retében készült el, a létrehozására teameket hoztunk lét
re.

Az intézmény munkatársainak teljes körű bevonása 
azáltal is megvalósul, hogy minden pedagógus tagja egy 
a minőségügyi támogató szervezet egyik tagja által ve
zetett minőségfejlesztési csoportnak. A  fontosabb dön
tések előtt ezen csoportok véleményét kikérjük. Például 
legutóbb az MF. 2.3-as Nyomon követés, Beválás-vizs
gálat  című folyamatszabályozásunkat a  csoportmegbe
széléseken nyert javaslatok alapján alakítottuk ki. Emel
lett a stratégiai dokumentumok változásához a munka
társak azáltal  is  hozzájárulnak, hogy a gyakorlatiokta
tás-vezetőnek javaslatokat tesznek az új szakmák beve
zetésére. Ha ezen szakmák bevezetését az iskolavezeté
se támogatja,  akkor bekerülnek az alapító okiratba,  és 
ezáltal  a  pedagógiai  program  tartalma  is  változik.  A 
partnerek ötleteit és a munkaügyi központok adatait is 
figyelembe  vesszük  az  új  szakmák  bevezetésénél.  A 
partnerekkel való kapcsolattartásért a gyakorlatioktatás-
vezető a felelős. Tehát a stratégia programok legitimitá
sa azáltal lett biztosítva, hogy a munkatársak javaslato
kat tettek azok megváltozatására, részt vettek a készítése 
folyamatában, és az elkészülte után megismerték tartal
mát és megszavazták az elfogadását. 

A többféle elvárású partnerek érdekei  között  több
ször kellett dönteni. Az irányító célok mindig a munka
erő-piaci igények voltak. A különböző igényeket a mi
nőségügyi támogató szervezet átgondolta, megvitatta, és 
az  iskolavezetés  elé  tárta.  A döntést  az  iskolavezetés 
hozta meg. Többször ellentétek lehetnek a tantestület és 
a munkaerő-piaci igények között. Például megszűnt az 
intézményben a ruhaipari képzés, amely négy kollégát 
érintett, őket átképeztük, és a nyugdíjba vonultak kivé
telével még mindig az intézmény dolgozói.
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Az  intézmény  működése  szempontjából  léteznek 
olyan ún. „kulcsfontossági sikertényezők”, amelyek nél
külözhetetlenek az intézményi célok eléréséhez.

Ezeket az SZMBK kulcsindikátorai tartalmazzák.
Ide sorolhatók a következő kulcsindikátorok: a do

kumentumokkal  igazolt  informatikai  ismeretekkel  (⇒ 
7.b.9) és nyelvvizsga bizonyítvánnyal (⇒  7.b.8) rendel
kező kollégák aránya; továbbképzésen résztvevő peda
gógusok aránya (⇒ 7.b.6); továbbképzések száma (⇒ 
7.b.5); egynél több felsőfokú végzettséggel rendelkező 
munkatársak száma (⇒ 7.b.7); jutalmazott pedagógusok 
száma (⇒ 7.b.12); valamilyen team munkában résztve
vő pedagógusok száma (⇒ 7.b.20); vizsgaeredmények 
szakmánként;  lemorzsolódás  mértéke  (⇒ 9.a.4/2.b); 
Pisa és kompetencia mérés eredményei; szervezett szak
mai bemutatók száma; nyertes pályázatok és a  megírt 
pályázatok aránya. 

Az  IMIP készítése  során  a  fenntartói  ÖMIP isko
lánkra vonatkozó részét beépítettük a tervezetbe. A pe
dagógiai  program kialakítása,  átalakítása  során  figye
lembe vesszük a  fenntartó  elvárásait,  és  életbe lépése 
előtt elküldjük nekik véleményezésre; ezáltal biztosított, 
hogy a fenntartói elvárásoknak megfelel. A kormányzat 
rövid és hosszú távú oktatási elképzeléseire is tekintettel 
vagyunk a jövőbeni tervek kialakításánál, figyeljük a hi
vatalos kiadványaikat, a közlönyöket. A fejlesztési 
tervünkben  dokumentálásra  került  két  partnerünk,  a 
Zala Megyei Közgyűlés és Keszthely város közoktatási 
intézményekre vonatkozó fejlesztési terve. A fejlesztési 
tervben vizsgáltuk, hogy ezen programokban foglaltak 
mennyiben esnek egybe a mi céljainkkal. Rögzítésre ke
rült, hogy 22 cél iskolánk elképzeléseivel összhangban 
van,  és  mindössze egy tér  el  ezektől.  Ez azt  mutatja, 
hogy a terveink túlnyomó többsége összhangban van a 
partnereink elképzeléseivel.

A hosszú távú tervek felülvizsgálatának és aktualizá
lásának általános rendje a módosításra vonatkozó igaz
gatói döntéssel kezdődik. Az egyes részek kidolgozását, 
előkészítését a vezetőség egy-egy megbízott tagja végzi, 
aki  a  munka  során  előzetes  egyeztetéseket  végez  az 
érintett terülteken dolgozókkal, munkaközösségekkel. A 
módosító javaslatokat a vezetőségi értekezleteken vitat
juk meg, az anyag az itt született módosításokkal kerül a 
tantestület elé. 

A pedagógiai  programot  minden  egyes  jogszabály 
vagy  az  iskola  életében  történő  változás  (pl.  szakmai 
programokban történő módosítás, a működés során ta
pasztalt eltérések nyomán, új szakmák bevezetése) ese
tében  átvizsgáljuk.  2001-ben,  2004-ben,  2005-ben  és 
2007-ben dolgoztuk át annak okán, hogy az iskolát érin
tő  törvényi  változás  vagy  intézményi  átszervezés  tör
tént. 2007-ben például azért, mert a már megszűnt, régi 
OKJ szerinti szakmák óraterveit ki kellett venni a doku
mentumból, és be kellett építeni a 2008 szeptemberétől 
kötelezően bevezetendő szakmákét. A másik ok az volt, 
hogy a Béri Balogh Ádám tagintézményben a tagintéz
ményvezető-helyettesi feladatkör megszűnt. A módosí
tásokat a 2007. december 6-i nevelési értekezleten fo
gadta el a tantestület. Az intézmény a Pedagógiai Prog
ramjának módosítása előtt széleskörű adatgyűjtést foly
tat. A pedagógiai programunk átdolgozására teamek ala
kulnak az igazgató vezetésével. Az IMIP felülvizsgálatát 

az  igazgató  kezdeményezésére  a  Támogató  Szervezet 
végzi el. A felülvizsgálati munkát, illetve a módosítással 
kapcsolatos feladatokat a TSZ vezetője irányítja, az in
tézményi MIP-ben foglaltaknak megfelelően. 
2.c Az intézmény hogyan bontja le, valósítja meg és 
ismerteti  meg  stratégiai  és  hosszú  távú  terveit  a 
kulcsfolyamatok rendszerén keresztül? 

A COM  1-ben  határoztuk  meg  a  folyamatainkat, 
emellett a folyamatleltárunk is tartalmazza ezeket. Ki
alakításuk  elveit  az  eredményesebb,  kiszámíthatóbb, 
ugyanakkor a partneri igényeknek és szakmai követel
ményeknek való jobb megfelelés határozta meg. Fontos 
volt, hogy a szabályozások megfeleljenek a vonatkozó 
jogszabályi  előírásoknak,  de  tartalmukat  alapvetően  a 
stratégiai programok célrendszere, annak tartalma hatá
rozta meg, rendszerüket annak a lebontásaként, a min
dennapi tevékenység működési módjaként értékeljük. A 
folyamatok  közül  kerültek  kiválasztásra  fontosságuk 
alapján a kulcsfolyamatok.

Az azonosítás első lépését az intézmény minőségfej
lesztő csoportjai végezték. Széleskörű adatgyűjtés után 
az eredményeket megbeszéltük, értékeltük.  Az ő felmé
réseiket és ajánlásukat vitte tovább a vezetőség a neve
lőtestület elé. A nevelőtestület hagyta jóvá az intézmény 
kulcsfolyamatait,  melyek  a  következők:  -  vezetés-irá
nyítás;  -  nevelés-oktatás;  -  mérés,  elemzés,  javítás;  - 
partneri  kapcsolatok  irányítása;  -  emberi  erőforrások 
biztosítása, fejlesztése.

A kulcsfolyamatainkat  a  2003 szeptemberében  ké
szült Irányított önértékelés összefoglalójának 2. számú 
melléklete tartalmazza. Az intézményi folyamatok, tevé
kenységek folyamatos fejlesztését az MF. 8.3 szabályoz
za.  A folyamatok  működtetésének  szabályait  az  IMIP 
3.2.2-ben rögzítettük.

Tekintettel  arra,  hogy a  pedagógiai  program és  az 
IMIP meghatározó stratégiai dokumentum szerepét tölti 
be, vele a többi hosszú távú terv, így a ráépülő kulcsfo
lyamatok rendszere is összhangban van. Miután a folya
matszabályozások, ezen belül a kulcsfolyamatok is mo
bilabbak, könnyebben módosíthatók, nem okoz gondot, 
hogy a kialakított összhangot a ritkábban módosuló stra
tégiai tervek változása esetén is fenntartsuk.

Az  intézményünk  pedagógiai  programjában  és 
IMIP-jében szereplő feladatok lebontására tanévre szóló 
tantárgyfelosztást,  órarendet, munkatervet készítünk. A 
tantárgyfelosztást  az  igazgatóhelyettesek  területenként 
egyeztetik az érintettekkel, az órarendet a nyári szünet 
idején készíti el az ezzel megbízott kolléga. A „próba
változatot” a szeptemberi tanévkezdéskor kapják meg a 
pedagógusok, a végleges változat az iskola honlapján is 
elérhetővé válik. A munkaterv tartalmazza a tanév fel
adatait és ezek felelőseit. Az iskola igazgatója negyed
évente írásos beszámolót kér a területek felelőseitől az 
adott  feladatok  állásáról,  melyet  a  vezetőség  megtár
gyal. 

A munkaterv  készítésének  folyamatát  az  MF  1.2 
Stratégiai tervezés című folyamatszabályozásban fektet
tük le. A munkaterv elkészítése az igazgató feladata. Az 
esélyegyenlőségi intézkedési terv és a fejlesztési terv in
tézkedési tervei tanévekre, illetve évekre meghatározza 
az elvégzendő feladatokat. (⇒ 1.b; 5.c )

Az intézményben a stratégiai és hosszú távú tervek 
első szintű és legmélyebb megismertetése a készítésük 
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eljárása során történik meg, amikor is az adott tárgyban 
érintettek  javaslataikkal,  véleményükkel  hozzájárulnak 
annak  kialakításához.  A  második  lépcsőt  az 
elfogadás/véleményezés fázisa jelenti,  ekkor a nevelő
testület (vagy az alkalmazotti közösség) egésze, illetve a 
partnerek képviselői az egész dokumentummal alaposan 
megismerkednek. A tervek teljes körű megismertetésére 
az elfogadás, jóváhagyás után kerül sor. 

A különböző partnereket eltérő módon tájékoztatjuk: 
a kamarával,  a pedagógiai intézettel, és a fenntartóval 
folyamatos  kapcsolatban  vagyunk.  A munkaadókat  az 
évente  tartandó  munkaadói  értekezleten  az  intézmény 
igazgatója tájékoztatja. Az iskolákkal a pályaválasztási 
kiállításon, emellett az általános iskolákkal az iskolalá
togatásokkor lépünk kapcsolatba.

A közvetlen partnerek közül a szülőket a szülői érte
kezleteken, fogadóórákon, a pedagóguskollégákat a ne
velési értekezleteken, a tanulókat az osztályfőnöki órá
kon tájékoztatjuk. (⇒ 5.e; 8 )

A stratégiai tervek tartalmának tudatosítására a kü
lönböző szintű értekezleteken is törekszünk, de érdem
ben a tervek lebontásában, az egyes tanévek vagy mun
katársak feladataiként jelennek meg. 

A stratégiai dokumentumok elérhetőségét az SZMSZ 
§37-ben  szabályozzuk  le,  Az  intézményi  dokumentu
mok elérhetősége címmel.

A munkatervből  minden  pedagógus  kap  egy  pél
dányt. Ez teszi lehetővé a használatuk, valamint az en
nek megfelelően végzett munka ellenőrzését is: a belső 
ellenőrzés és a vezetői ellenőrzés rendszerén, a munka
közösségek éves  értékelése során.  A pedagógiai  prog
ram ismertségét, megértését, használatát a vezetés ellen
őrizteti,  értékelteti  a  tanmeneti,  reszortfelelősi  munka
tervekben, ugyanakkor közvetlenül is ellenőrzi, értékeli 
tanórai  látogatások, foglalkozások látogatásakor.  Mun
katervünk  tartalmazza  a  Pedagógiai  Programban  és  a 
hosszú távú tervekből adódó feladatokat, így értékelése
kor ezek értékelése is megtörténik.  Az esélyegyenlőségi 
és a fejlesztési tervhez tartozó intézkedési tervek megér
tettségét, ismertségének, tudatos használatának mérését 
megvalósulásukon keresztül mérjük.

3. EMBERI ERŐFORRÁSOK

3.a) Az intézmény hogyan tervezi meg, működteti és 
fejleszti  tovább  a  munkatársak  irányítási 
rendszerét?

Az intézmény a pedagógiai programban meghatáro
zott  szakmai  feladatok  ellátása  alapján  foglalkozik  a 
dolgozóink  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 
beiskolázási terv elkészítésére.

Az intézmény a továbbképzési rendszerét a fent ne
vezett fejlesztési tervben megfogalmazott célok alapján, 
az ott leírt prioritásoknak megfelelően alakítja. Minden
nek függvényében összhangot kíván biztosítani az intéz
ményi szükségletek és a munkatársak egyéni tervei kö
zött.  Az  igazgató  a  munkatársak  egyéni  szándékait  a 
munkaközösségek/munkacsoportok vezetőinek közvetí
tésével, illetve azok állásfoglalásával együtt gyűjti a tan
év I. félévének záró értekezletéig. Az így megfogalma

zott  továbbképzési  igények  a  továbbképzési  kínálattal 
összevetve alakítják ki a továbbképzési tervet. Ennek té
teleit meg kell vizsgálni finanszírozhatóság és a távollét 
kompenzálása oldaláról. A fenti vizsgálat alapján pozití
van értékelt továbbképzések lehetnek az igazgató által 
engedélyezett továbbképzések. Mindezt a Folyamatsza
bályozás MF 3.1 és az MF 3.2 pontjai határozzák meg.

Az intézmény adott munkakörre történő új munka
társainak kiválasztása az adott munkakörre meghatáro
zott kiválasztási szempontok és az IMIP 3.2.3.3, a Fo
lyamatszabályozás MF 3.3 pontjai, valamint a gyakor
noki szabályzat alapján történik. A döntést az intézmény 
vezetője hozza, majd pályázatot ír ki, melyet az OKM 
közlönyében is megjelentet. A pályázó az önéletrajz be
adása után egy kiválasztási interjún vesz részt. Az alkal
mazásról  szóló  döntést  az  intézmény  vezetője  hozza 
meg. Az új munkatárs és az intézmény céljai érdekében 
ún.  betanulási  rendet  alakítottunk  ki:  ismeretszerzés, 
gyakorlati tapasztalatok átvétele, intézményi követelmé
nyek  elfogadtatása.  Ebben  a  munkaközösség-vezető 
vagy a csoportvezető segíti közvetlenül, illetve az általa 
megbízott munkatárs (tutor).

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

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

A munkatársak a rendszer működésének eredménye
ivel kapcsolatban az éves partnerigény-mérés során fo
galmazhatnak meg értékeléseket, véleményeket és igé
nyeket.  Ezt  évente  egyszer  kérdőíves  megkérdezéssel 
végezzük. A vélemények alapján kapott stratégiai kon
cepciókat  beépítjük az Intézeti  Pedagógiai  Programba, 
illetve  az  intézmény éves  munkatervébe,  ahogy ezt  a 
Folyamatszabályozás MF 2.2.1 pontja rögzíti. Az elége
dettség-mérésen  kívül  klímateszttel  és  önértékeléssel 
kap  az  intézmény visszajelzést  működésének  eredmé
nyéről.

Ezen kívül, a rendszeresen megtartott munkaközös
ségi és tantestületi értekezleteken szóban történik a vé
leményközlés. A munkatársak a fejlesztési javaslataikat 
közvetlenül  az  igazgatónak,  az  igazgatóhelyettesnek 
vagy a minőségügyi vezetőnek mondhatják el.

Az egyes tanévek munkarendjének kialakítása – az 
SZMSZ alapján elkészített munkaköri leírásokhoz tarto
zóan – a tantárgyfelosztás,  az órarend, illetve az éves 
munkaterv  megbízatásai  alapján  történik.  Az  ügyeleti 
rendet és a helyettesítéseket az igazgatóhelyettesek ko
ordinálják,  munkaköri  leírásuknak  megfelelően.  A he
lyettesíthetőség kritériumait az SZMSZ tartalmazza. 

3.b) Az intézmény hogyan méri  fel,  értékeli,  tartja 
szinten  és  fejleszti  tovább a  munkatársak  szakmai 
tudását és felkészültségét?
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Az intézmény minden egyes dolgozója területének 
megfelelő képzettséggel  rendelkezik.  Az érettségi  tan
tárgyat oktató pedagógusok egyetemi szintű diplomával, 
a többi oktató főiskolai diplomával rendelkezik, de az 
utóbbiak körében is egyre elterjedtebb a magasabb szin
tű végzettség megszerzésének igénye (⇒ 7.b tortadiag
ram  és  tábl.).  Minden  dolgozó  a  Pedagógiai  Progra
munkban  és  az  SZMSZ-ben  meghatározott  és  előírt 
munkaköri leírás szerint teljesíti feladatait. Erkölcsileg, 
etikailag példát mutató, az egészséges életmódra nevelő 
egységes koncepcióval végzik tevékenységüket.

A munkatársak képességeinek és szakmai tudásának 
értékelése többrétű feladat. Egyrészt a különböző szak
materületeken történő vizsgák eredményeinek statiszti
kai kiértékelése mutatja meg a munkatársak szakmai tu
dását és kellő felkészültségét. Másrészt az aktuális tan
tárgyi  versenyeken  való  részvétel  eredményessége  is 
fontos  mutató.  Hétköznapi  gyakorlatban  a  vezetői  v. 
munkaközösség-vezetői óralátogatások is a felkészültsé
get és a képességeket kontrollálják. A teljes körű alkal
mazotti teljesítmény-értékelés folyamatszabályozása el
készült, gyakorlata 2008/09-es tanévtől kerül bevezetés
re. 

Az  intézmény  vezetője  (a  munkaközösség-vezetők 
közreműködésével) minden tanév elején felméri,  hogy 
melyik munkaterületen milyen továbbképzések elvégzé
sére 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 lehetősé
geiről az igazgató-helyettes széleskörű tájékoztatást ad 
minden  tantárgycsoport-felelősnek  és  munkaközösség-
vezetőnek a tanévnyitó értekezleten. Ők továbbítják az 
információkat a közvetlen munkatársaiknak és ők gyűj
tik össze az igényeket. A továbbképzési igények között 
sorrendet állít fel az intézmény vezetője, és az anyagi le
hetőségeknek megfelelő sorrendben beiskolázza munka
társainkat.

Az éves beiskolázási terveket az érintettekkel törté
nő egyeztetés és egyetértés alapján készíti el az intéz
mény  vezetője,  figyelembe  véve  az  érintett  dolgozó 
szakmai képesítését és pedagógiai tapasztalatait. Mind
ehhez  felhasználja  a  partnerek elégedettség-mérésének 
eredményeit.

Iskolánk támogatja a pedagógusok csoportos képzé
sét.  Minden  tanévben  indítunk  tanfolyamokat,  melyre 
minden dolgozónak (pedagógus és nem pedagógus is) 
lehetősége van jelentkezni. Ezek a tanfolyamok a mun
katársak számára általában ingyenesek. A képzést belső 
munkatárs vagy meghívott szakember tartja. A képzések 
egy része beszámítható a  hétéves továbbképzési  rend
szerbe, másik része pedig kizárólag a szakmai tapaszta
latszerzést és ismeretbővítést szolgálja. (⇒ 7.b.5-6.)

Az intézmény számon tartja minden egyes pedagó
gusdolgozónak a továbbképzésben való részvételét, an
nak gyakoriságát, időpontját. Ezek alapján minden érin
tett  dolgozóval  egyezteti  a  továbbképzés  szükségessé
gét. 

A továbbképzésen részt vett munkatárs értékeli a to
vábbképzés eredményességét, beszámol arról közvetlen 
vezetőjének, majd szakmai csoportos továbbképzés ke
retében továbbadja  szerzett  tapasztalatait  munkatársai

nak, és bemutatja a lehetséges új módszer alkalmazását 
bemutató óra keretében. Így minden egyes munkatárs
hoz eljut az új információ. (⇒ 7.a.4.)

Minden pedagógusnak lehetősége van óralátogatásra 
vagy  a  gyakorlati  képzőhely  meglátogatására  (⇒ 
7.b.4.). A munkatársak ezen óralátogatások után egyez
tető-értékelő megbeszélést tartanak, amely során meg
beszélik a tapasztalatokat és kiértékelik az óra alatt fo
lyó munkát. Ezekről a munkaközösségi értekezleten is 
beszámolnak,  továbbadják tapasztalataikat,  megosztják 
egymással véleményüket. A gyakorlati órákat a közvet
len munkatársakon kívül a gyakorlati oktatás-vezető, az 
osztályfőnök, a pedagógiai munkaközösség-vezető és a 
vezetőség  megbízottjai  látogathatják.  Az ott  látottakat 
munkaközösségi  értekezlet  során  vagy  a  szakmai  to
vábbképzési  napokon történő megbeszélésekkor elem
zik és értékelik.

A  problémák  meghatározásának  egyik  rendszeres 
formája, hogy területi egységenként, szakmacsoporton
ként, azaz teamekben vitatják meg a munkatársak a ter
vezési és fejlesztési feladatokat. A team közös nevezőre 
jutva megfogalmazza javaslatait, melyet a projekt veze
tőjének átadnak, ő pedig továbbítja azt. Az intézmény, a 
minőségügyi-vezető  koordinálásával  egyre  több  olyan 
feladatot és célt tűz ki, melyre team-munkában születik 
meg az eredmény. (⇒ 7.b.20)

A rendszeresen megtartott munkaközösségi értekez
let és a szakmai továbbképzési nap arra szolgál, hogy 
kisebb csoportokban megvitassák a közvetlen munkatár
sak egymással  a felmerülő problémákat és elvégezzék 
együttesen az aktuális feladatokat. (⇒ 7.b.21.)

A  munkaközösségi  értekezleten  elhangzottakról  a 
munkaközösség-vezető feljegyzéseket készít. Ezeket to
vábbítja a vezetőség felé, akik azt megvitatják, elbírál
ják, felülvizsgálják.  A véleményformálás személyes és 
csoportos egyaránt, így mind az egyéni, mind a csoport-
célok  érvényesülnek.  Ha  nem  munkaközösségi  vagy 
szakmacsoportos  probléma  megoldásáról  van  szó,  a 
kompetenciájuk alapján szervezett  fejlesztő teamekben 
kerülnek megvitatásra a problémák és a minőségügyileg 
fejlesztendő  területek.  Ezeket  a  minőségfejlesztő  cso
portokat  egy-egy projektvezető irányítja,  akik a  team-
munka eredményeiről  beszámolnak a minőségügyi-ve
zetőnek, aki értékeli és felülvizsgálja az elhangzottakat. 
(⇒ 7.a.9/2.) 

3.c) Az intézmény hogyan biztosítja a munkatársak 
bevonását és felhatalmazását?

Intézményünkben  létrejöttek  a  minőségfejlesztő 
munkát  irányító  Támogató  Szervezetek  (TSZ-ek).  Az 
Asbóth Sándor anyaintézményben ez 7 főből áll, a Béri 
Balogh Ádám tagintézményben és a  Nagyváthy János 
Tagintézményben 4-4 főből áll. Minden TSZ tag irányít 
egy-egy minőségfejlesztő csoportot. A támogató szerve
zetek rendszeresen elvégzik az aktuális minőségfejlesz
tő munkákat, koordinálják az elégedettség-mérést és az 
önértékelést. Ezek állandó csoportok, üléseit a Munka
terv szerint meghatározott időpontokban, heti 3 órában 
tartják. Működésüket az IMIP 3.2.4 pontja szabályozza. 
Minden ülésükről jegyzőkönyv készül.

Az Asbóth anyaiskolában 6, a Béri tagintézményben 
és a Nagyváthy tagintézményben 4-4 minőségfejlesztő 
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csoport  működik.  Ezeket  a  fejlesztő teameket kompe
tenciájuk alapján szervezzük. Minden egyes fejlesztő te
vékenység 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 irá
nyító  TSZ-tag feljegyzéseket  készít  a  team elhangzott 
véleményeiről az adott feladattal kapcsolatban, és köz
vetíti azt a minőségügyi vezető felé. Ő összegzi ezeket, 
majd beszámol róla az intézmény vezetőjének. Ezen vé
lemények és hozzászólások jelentik a fejlesztő munka 
alapköveit.

Az állandó minőségfejlesztő csoportokon kívül aktu
ális  minőségfejlesztő  teamek  is  működnek  intézmé
nyünkben. Ennek összehívását egy aktuális feladat, egy 
intézkedési terv indítja el. Ezeket is TSZ tagok irányít
ják  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 meg
bízott TSZ-tag. Ezeket a csoportokat fókusz-csoportok
nak hívjuk, és különböző projekt-munkák,  intézkedési 
tervek végrehajtásához és egyéb felmerülő aktuális fel
adat 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 rendezvénye
ket, ünnepségeket. Minden munkaközösség a saját terü
letének  megfelelő  rendezvényért  felelős.  A munkakö
zösségi egyeztetés után a Munkatervbe név szerint be
kerülnek a rendezvényekért felelős munkatársak és segí
tőik. (⇒ 7.b.22.)

Az iskolavezetés a munkatársak aktív részvételét a 
döntések meghozatalában a megfelelő információk el
juttatásával, a döntési alternatívák felvázolásával, a kö
zösségi fórumok kiszámítható működtetésével éri el. Az 
alternatívákról  értekezleteken,  spontán  összehívott 
egyeztető  megbeszéléseken  esik  szó.  A munkatársak 
hozzászólásaikkal,  szavazással  befolyásolhatják,  akár 
módosíthatják is a döntés-tervet.

A TSZ vezetője és tagjai  munkaköri leírás alapján 
végzik munkájukat, melyet a Minőségfejlesztési folya
matszabályozás 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. d) Az intézmény hogyan alakítja ki és tartja fenn 
belső kommunikációs rendszerét?

A közvetlen  partnerek  közül  a  tanulók,  pedagógu
sok, a pedagógiai munkát segítő dolgozók és a szülők 
igényeit  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.).

Az intézmény belső kommunikációs rendszerét a kö
zösségek 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 
minőségirányítási  rendszer  dokumentumaiban  kerül 
meghatározásra.

Vertikális kommunikáció: a felelősségek, hatáskörök 
meghatározása és az ezekben bekövetkező változásokról 
az igazgató írásban tájékoztatja az érintett dolgozókat. A 
dokumentumokban történő változásokról a minőségügyi 
vezető tájékoztatja a munkatársakat. A munkatársak pe
dig a fejlesztési javaslataikat közvetlenül az igazgatónak 
vagy a minőségügyi vezetőnek mondhatják el. A vezető
ségi ülésen elhangzottakat az igazgatóhelyettesek továb
bítják az érintett munkatárs felé, vagy az adott munka
közösség-vezető felé.

Horizontális  kommunikáció:  az  iskola  feladatainak 
ellátásához nélkülözhetetlen a munkatársak egymás kö
zötti információáramlása. Mind a munkaközösség-veze
tők, mind az osztályfőnökök, mind a közvetlen munka
társak egymással hatékony, célirányos, szóbeli kommu
nikációval járulnak hozzá a munka hatékonyságához. A 
horizontális  kommunikáció  összefogója  a  pedagógiai 
munkaközösség vezetője, aki vertikálisan tájékoztatja a 
vezetőséget a horizontális csatorna igényeiről, vélemé
nyéről. Így biztosított a belső kommunikációs rendszer 
működése és hatékonysága. (⇒ 7.a.8.)

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 helyzetértéke
lést, a tervezés demokratizmusát, az információk megfe
lelő áramlását, a vélemények összevetését és az értéke
lések demokratizmusát. Biztosítani kell az őszinte, nyílt 
véleménycserét, az iskola minden tagjának munkájához 
szükséges információkat.

3.e) Az intézmény hogyan jutalmazza munkatársait, 
hogyan ismeri el tevékenységüket és milyen más mó
don gondoskodik a munkatársakról?

Az intézmény minden dolgozójára érvényes eljárá
sokat az igazgató javaslata alapján az alkalmazotti kö
zösség fogadja el.  A teljesítmények értékelését  évente 
kell elvégezni.

Az intézmény ösztönző rendszere a belső értékelési 
rendszer  eredményeire  épül.  Célja  kettős:  az alkalma
zottak  adott  munkakörben tartozó kiemelkedő teljesít
ményének elismerése,  valamint az erre ösztönző hatás 
elérése. Az ösztönző rendszer négy csoportja: nem anya
gi elismerés, anyagi elismerés, előrelépés és kitüntetés. 
Nem anyagi jellegű elismerések: előrehaladás az adott 
foglalkozási  körben,  továbbtanulás  támogatása,  jogkö
rök bővítése. Anyagi elismerés: céljutalom, jutalom, ke
reset-kiegészítés.  Előrelépések:  rendkívüli  feljebbsoro
lás, cím adományozása. Kitüntetések: Asbóth-díj, fenn
tartói (megyei) kitüntetés. (⇒ 7.b.12.)

Az elégedettség-mérés  és  az önértékelés elvégzése 
mindig megelőzi a jutalmazást. A céljutalomról, a címek 
adományozásáról, az Asbóth-díjról és az egyéb kitünte
tésekről a tanévzáró értekezleten gondoskodik az igaz
gató, melyek odaítélésében nagy szerepet vállal a minő
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ségügyi vezető értékelő összefoglalója az elégedettség-
mérés eredményeiről és konklúziójáról.

Minden munkatárs a felvétele után közvetlenül mun
kavédelmi, baleseti és tűzvédelmi oktatásban részesül az 
erre a feladatra megbízott műszaki vezetőtől. A szabá
lyok betartását és értő megismerését minden munkatárs 
aláírásával igazolja. Minden munkatárs a munkakörére 
előírt  időpontban  köteles  üzemorvosi  szűrővizsgálaton 
megjelenni, amiről igazolást kell felmutatnia az arra ki
jelölt pedagógus munkát segítő munkatársnak.

Iskolánk minden tanévben egyszer tantestületi, több
ször  egyéb  tanulmányi  kirándulást  szervez,  melynek 
összköltségéből az iskola és az alapítvány átvállal egy 
részt. (⇒ 7.b.16-17.)

Az intézmény minden munkaközösségnek lehetősé
get ad kirándulás szervezésére. Ehhez az intézmény sze
mélyszállító kisbuszát bocsátja rendelkezésre, átvállalva 
így az útiköltséget.  Támogatja  munkatársait  a  minden 
évben megszervezésre kerülő bérletes színházlátogatás
sal;  helyet  biztosít  a  munkatársak  sporttevékenységei
nek; Balaton-parti telephelyén lehetőséget nyújt ingye
nes  strandolásra,  csónakázásra,  horgászásra  és  egyéb 
szabadtéri programok megszervezésére.

4.  KÖZVETETT  PARTNERKAPCSOLATOK  ÉS 
ERŐFORRÁSOK

4.a Az intézmény hogyan menedzseli közvetett part
nerkapcsolatait?

A Comenius 2000 modell során alakítottuk ki az in
tézmény  partnerlistáját,  határoztuk  meg  ezen  belül  a 
közvetett partnereinket. Az MF 2.1 folyamatszabályozás 
határozza meg a közvetett partnerek fogalmát, a 8. pont
ja tartalmazza a partner meghatározás folyamatábráját. 
Módszerként  dokumentumelemzést,  valamint  vezetői, 
támogató  szervezeti  és  munkatársi  brainstormingot 
használtunk.  A partnerlistát  minden  tanév  kezdetekor, 
szeptember 30-ig a TSZ vezetője vizsgálja felül, de arra 
más is javaslatot tehet.

Az MF 2.1 folyamatszabályozás 5.11 pontja szerint 
a közvetett partnerek igényeiről a kapcsolatrendszerből 
nyerhető információk, partnerigény-mérés és adatgyűj
tés alapján tájékozódunk. Az így nyert információk fel
dolgozását a szabályozás 5.9 pontja határozza meg, ha
tárideje  az  első  félév  értékelésének  a  Munkatervben 
meghatározott napja. A teljes körű információkat a Tá
mogató  Szervezet  megbízott  tagja  gyűjti,  elektromos 
adathordozón tárolja.

Az MF 2.1 folyamatszabályozás 1. számú melléklete 
tartalmazza a közvetett partnerek kapcsolattartóit, a kap
csolattartás módját, gyakoriságát, módszerét. Mivel köz
vetett kapcsolataink nagyobb része az irányítóink közül 
kerül ki, ezért határozataikat, jelzéseiket az intézmény 
vezetése közvetítésével beépítjük tevékenységünkbe. A 
tőlük közvetlenül kapott utasításokon túl folyamatosan 
figyelemmel kísérjük kiadványaikat, egyéb megjelené
süket (médiák, honlap stb.) Elsősorban igényeik alapján 
szolgáltatunk  számukra  információt,  visszajelzéseket 
kérnek tőlük, felméréseket, monitoring vizsgálatokat ké
szíttetnek  velünk.  A Pedagógiai  Program I/20  pontja 
alapján az intézmény igazgatójának felelőssége a köz
vetlen kapcsolattartás és tájékoztatás, de ezt átruházhat
ja. Az intézmény a tájékoztatást szolgáló hagyományos 

eszközeit  is  eljuttatjuk  számukra:  évkönyv,  brosúrák, 
beiskolázási tájékoztató anyagok. Az informatikai rend
szergazda  feladata,  hogy  honlapunkon  megtalálhatóak 
legyenek a legfrissebb és legfontosabb információk. (⇒ 
6/a7.5)

Az intézmény fejlesztéseit és javaslatait a kapcsolat
tartókon  keresztül  eljuttatjuk  a  partnerekhez.  A helyi 
partnerekkel közös projektek megvalósítása: például az 
ÁNTSZ helyi szervezete segítségével készítettük kony
hánk HACCP rendszerének kiépítését. Az együttműkö
désünk  fontos  szegmensét  képezi,  hogy  képviselőink 
szakértőként  és  tananyagfejlesztőként  részt  vesznek 
munkájukban. 

Intézményünk az utóbbi évek legfontosabb pedagó
giai  fejlesztési  folyamataiban  részt  vett  (Comenius, 
SZFP, az új OKJ előkészítése), ezek tapasztalatait, vala
mint  az  intézményben  bevált  és  pozitív  módszereket 
minden esetben megosztottuk - a kapcsolattartókon ke
resztül,  előadásokon,  publikációkban  -  legfontosabb 
partnereinkkel. (⇒ 9.b.5/3)

Az MF 5.1 rendelkezik a beszerzésekkel kapcsolatos 
feladatokról. Az egyes szállítókat az 1. számú melléklet
ben  meghatározott  megrendelők  értékelik  a  2.  számú 
mellékletben kiadott  szempontok szerint.  Az adott  be
szerzést, az adott eszköz vagy szolgáltatás szempontjá
ból a legkedvezőbb minősítést elért szállítót kell kivá
lasztani. A belső ellenőrzés részeként a gazdasági vezető 
évente ellenőrzi az eljárást, és ennek eredményéről fel
jegyzést készít az igazgatónak
4.b Az intézmény hogyan irányítja pénzügyi  folya
matait, hogyan kezeli pénzügyi erőforrásait?

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 in
tézmény igazgatója és a fenntartó pénzügyi osztálya fel
ügyeletével. A pedagógiai/nevelési programunk közvet
len  támogatásához  (tanárok  fizetése,  tankönyvvásárlás 
stb.) szükséges anyagi eszközök biztosítása abszolút el
sőbbséget élvez, más a célokat csak közvetve támoga
tókkal  (épület  karbantartások,  bútorcserék  stb.)  szem
ben. (⇒ 9.b.2/1)

Intézményünk pénzügyi  terveit  és  költségvetését  a 
törvényi  feltételeknek  megfelelően,  elsősorban  az  Ál
lamháztartási és a Költségvetési törvénynek megfelelő
en alakítja ki. A költségvetés gyakorlati megtervezése az 
intézmény gazdasági vezetőjének feladata tételesen, ele
mi szinten. A tervezés szabályozását intézményünk Gaz
dasági  Szervezetének  Ügyrendje  határozza  meg,  vala
mint elkészítettük „A költségvetés tervezésének ellenőr
zési nyomvonala” szabályzatot.  

Az intézmény pénzügyi stratégiájának és  pénzügyi 
terveinek  egyeztetése  a  Zala  Megyei  Önkormányzat 
költségvetési 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 ré
széről 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 
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folyamatát,  illetve  felelősét.  Negyedévente  az  intéz
mény eszközei és forrásai  alakulásáról  mérlegjelentést 
kell készíteni. Évente kétszer (február 10-ig és július 25-
ig) kell az előző év pénzügyi adatairól teljes részletes
séggel (az átadott átvett pénzeszközökről, leltárról, a fő
könyvkivonat mélységéig, analitikák egyeztetésével) ér
tékelést készíteni a fenntartó részére.

A pénzügyi  ellenőrzések  tapasztalataiból  összeállí
tott 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  jel
lemzően minden intézményi vezető feladata. A gazdasá
gi vezető koordinálja a bérbeadási tevékenységet, vala
mint a konyhánk gazdasági irányítását is. A pályázatok 
felderítése és elkészítése elsősorban a műszaki  vezető 
feladata.  A  Szakképzési  Hozzájárulás  befizetésének 
megszervezése a gyakorlatioktatás-vezető és a műszaki 
vezető  feladata.  Ezen  kívül  a  Szakképzési  Alapítvá
nyunknak vannak bevételei (befizetések és az 1%-os  tá
mogatás). (⇒ 6b/1.2; 6b/3.2c)
4.c Az intézmény hogyan menedzseli ingatlanjait, be
rendezéseit, felszereléseit és eszközeit?

(⇒6b/2.2; 6b/2.3; 6b/3.1)
Intézményünk  MF 4.2  folyamatszabályozása  hatá

rozza meg az eszközök, épületek, felszerelések biztosí
tását, az MF 4.3 pedig a munkakörnyezet biztosítását. 
Ezek  fejlesztésének,  bővítésének  felmérése  a  szakma
csoportok szeptemberig benyújtott igényei alapján, vala
mint a partnerigény-mérés eredményeinek elemzésével 
történik.  A  partnerigény-mérés  adataiból  elsősorban 
stratégiai fejlesztési céljainkat határozzuk meg. A meg
lévő létesítmények bővítéséről szóló javaslatról az igaz
gató  előterjesztése  alapján  dönt  a  vezetőség.  (⇒ 
6b/3.2b; 6a/6.3)

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 vonat
kozó lépéseit a költségvetési terv részeként kell megje
leníteni. A fenntartóval a költségvetés egyeztetésekor is
mertetjük eszközfejlesztési terveinket.

A kötelező taneszközjegyzéket a Pedagógiai Progra
munk melléklete tartalmazza. Az adatgyűjtés után a ve
zetőségi értekezleten a gyakorlatioktatás-vezető tesz ja
vaslatot a melléklet változtatására, melyet a vezetőségi 
jóváhagyás után a műszaki igazgatóhelyettessel közösen 
készít el. Karbantartásukat a műszaki vezető koordinál
ja. (⇒ 6b/3.2)

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

A vezetők periodikusan, a Munkatervben meghatá
rozott módon ellenőriznek, értékelnek, visszajeleznek a 
munkakörnyezettel kapcsolatban. Évente kétszer állag- 
és épületmegőrzési szemlét tart a műszaki vezető és a 

gondnokok. Szeptemberben a reszortfelelősökkel végre
hajtja 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  mű
szaki  vezető koordinálja.  A szándékos  károkozásokról 
Kártérítési jegyzőkönyvet kell felvenni. (⇒ 9.b./2.2)

Az  MF 6.1  folyamatszabályozásunk  meghatározza 
az intézmény tanulóinak és dolgozóinak szempontjából 
az intézmény biztonságos és egészséges feltételek kö
zötti működését. Évente kétszer munkavédelmi szemlét 
tart a gyakorlatioktatás-vezető és a műszaki vezető. Az 
ellenőrzés  tapasztalatairól  a  vezetőségnek beszámol,  a 
feltárt hiányosságok megszüntetéséről a műszaki vezető 
gondoskodik. Munkavédelmi Szabályzatunkban megha
tároztuk a gépek, berendezések felülvizsgálatának idő
szakait. (⇒ 6a/6.1)

A tanulók és kollégáink munkakörülményének alakí
tásában a Pedagógiai Program illetve a vonatkozó jog
szabályok, szabványok az irányadóak, elsődleges felelő
se a műszaki vezető. Rendelkezünk évenként felülvizs
gált „Munkahelyi kockázatértékelési” szabályzattal. Az 
új tanműhelyek üzembe helyezésénél minden ezzel kap
csolatos vizsgálatot elvégeztetünk (pl. zaj- és porvizsgá
lat). Tudatosan egészséges anyagokat és eszközöket vá
sárolunk, például kis kisugárzású monitorokat.

Az anyagok illetve készletek felhasználása szigorú 
elszámolás alapján történik. A vezetők hatáskörébe tar
tozik ennek ellenőrzése, melyről legalább éves rendsze
rességgel  köteles  elszámolni  az  intézmény igazgatójá
nak. A tisztítószerek és fénymásolópapír felhasználását 
a gondnokok, az egyéb anyagok felhasználását a műsza
ki vezető koordinálja. Tételes nyilvántartást vezetnek, és 
kötelesek az átlagost meghaladó fogyásokat kivizsgálni.

Az intézmény közüzemi fogyasztásának optimalizá
lása  a  műszaki  vezető  feladata.  Heti  rendszerességgel 
olvassa a közüzemi óraállásokat, az utóbbi évek tapasz
talatai alapján meghatározzuk egy-egy időszak fogyasz
tási szükségletét, az ettől való drasztikus eltérést szak
emberrel  megvizsgáltatjuk.  Tanulóinkat  Pedagógiai 
Programunk I/16 pontjának megfelelően környezettuda
tos szemléletre neveljük, legyen számukra természetes a 
takarékos víz- és energiafelhasználás.

Az intézményben keletkező hulladék kezelésére az 
erre szakosodott cégekkel szerződést kötöttünk. A mű
szaki vezető feladata az egy hónapra eső szemétszállítás 
mennyiségének optimalizálása. A nagyobb mennyiség
ben dömpingszerűen előforduló hulladékot (pl. falevél, 
papír) külön megállapodás alapján szelektíven szállítjuk 
a hulladékudvarba, a fémet újrahasznosításra MÉH tele
pen adjuk le. Beszerzéseinknél tudatosan újrahasznosít
ható anyagokat választunk. (⇒ 6a/6.2)
4. d Az intézmény hogyan alakítja ki és működteti 
belső információs rendszerét, és hogyan hasznosítja a 
munkatársak intézményen belüli tudását?

Az intézmény-összevonás miatt  2005-ben az addig 
kiépített információs rendszerünket felül kellett vizsgál
ni. A két tagintézménybe is bevezettük az alábbiakban 
részletezett folyamatokat. A kapcsolattartás első számú 
felelősei az intézményvezető és a tagintézmény-vezetők. 
Ezen kívül minden részterület azonos szintű vezetője is 
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tarja a kapcsolatot, kötelességük a beérkezett informáci
ók  többiekkel  megosztása.  Munkatervben  meghatáro
zottan  nagyvezetői  értekezleteket  tartunk,  a  vezetők 
minden  félévi  értekezleten  részt  vesznek,  a  kollégák 
számára mindhárom helyszínen szervezünk közös óralá
togatásokat.

A  tudás  és  információk  összegyűjtése  érdekében 
adatbázisokat  hoztunk létre,  melynek a Munkatervben 
illetve az SZMSZ-ben meghatározott  felelősei  vannak 
(pl. Benchmarking adatbázis: könyvtáros). A gyűjtés és 
feldolgozás fontos dokumentumai az időszakos jelenté
sek, értekezletek jegyzőkönyvei. A vezetők negyedéven
te,  a munkaközösség-vezetők, tantárgycsoport-vezetők, 
szakmai csoportvezetők félévente kötelesek jelentést le
adni. 

Az intézmény munkatársai részére az információk a 
Pedagógiai Programon, az SZMSZ-en, a Munkaterven 
keresztül,  valamint vezetői  értekezletek emlékeztetőin, 
alkalmazotti  és  nevelőtestületi  értekezleteken,  munka
közösségi  megbeszéléseken  keresztül  is  eljutnak.  Az 
MF 2.2.1 folyamatszabályozás kiterjed a munkatársak
kal  folytatott  információáramlásra  is.  Az  információ
áramlást  segíti  a belső számítógépes hálózat, iskolará
dió, tájékoztató tablók, intézményi körlevelek. SZMSZ-
ünk 3. §-ának 2.2.3 pontja meghatározza a vezetők tájé
koztatási  kötelezettségeit  beosztottjai  részére,  17.  §-a 
pedig az intézményi közösségek kapcsolattartási formá
it, 37. §-a pedig az intézményi dokumentumok elérhető
ségét. Az intézménybe érkező hivatalos információk ke
zeléséről az Iratkezelési szabályzatunk rendelkezik. Az 
igazgató szignózza  ki,  kinek kell  továbbítani  az  adott 
küldeményt, információt, és meghatározza milyen intéz
kedést, milyen határidővel vár. Az elektromos formába 
érkező információk elsősorban az igazgatóhoz, helyette
seihez, igazgatói titkárságra illetve a rendszergazdához 
érkeznek, és ők a felelősei ezek továbbításának. Az Irat
kezelési szabályzatban rögzített rend biztosítja, hogy a 
vezetőknek áttekintésük legyen a beérkező információk 
felett, azok időben és torzítatlanul jussanak el az érintet
tekhez.

Az  információs  rendszer  értékelése  Partnerigény-
mérési szabályzatunknak megfelelően történik. Ezen kí
vül még lehetőségük van véleményüket az ISO kereté
ben bevezetett Eltérés lapon is jelezni. A partnerigény-
mérés adatainak feldolgozása, a beérkezett észrevételek, 
javaslatok, illetve szükségletek alapján fogalmazódó fej
lesztési igényeket vezetőségi mérlegelés alapján hozzuk 
meg. (⇒ 7.a.8)

Az intézményben keletkező egyedülálló szellemi tu
lajdon a megőrzés és a fejlesztés érdekében bekerül az 
SZMSZ  15.  §-ában  meghatározott  dokumentumokba. 
Elsősorban  a  Pedagógiai  Programban  jelenítjük  meg 
azokat a pedagógiai módszereket, programokat, melyek 
a nevelőtestület véleménye alapján meghatározóak okta
tási-nevelési  tevékenységünk  minőségi  ellátására.  Fo
lyamatszabályozásokban  rögzítjük  az  intézmény  haté
kony működéséhez szükséges eljárásokat (kommuniká
ció, értékelés, marketing stb.). 

Intézményünk szakmai munkaközösségei, a szakma
csoportok és a tantárgycsoportok a Munkatervben meg
határozott  időpontokban  tartanak  szakmai  találkozáso
kat.  Az  adott  szintű  vezető  feladata,  hogy a  vezetése 
alatt álló területen ösztönözze a kreatív és az innovatív 

gondolkodást,  és  az  ehhez  szükséges  feltételrendszert 
biztosítsa.  Az  MF  3.3  „Belső  értékelési  és  ösztönző 
rendszer  működtetése”  folyamatszabályozás  meghatá
rozza az intézmény céljait megvalósító munka értékelé
sének  rendjét,  szabályozza  az  ösztönzésre  szolgáló 
anyagi és erkölcsi elismerés rendjét. (⇒ 9.b/5.3)

Az intézményen belül keletkező szellemi tulajdon, új 
tudás, legjobb gyakorlat megosztása az intézményen kí
vül, más intézményekkel, szakmai szervezetekkel első
sorban képviselőinken és kiadványainkon keresztül tör
ténik. Igazgatónk tart gyakorlati és módszertani órákat a 
vezetőképzőre járóknak, főiskolai és egyetemi hallgatók 
hospitálnak nálunk. Társiskolák fórumain, megyei igaz
gatói  értekezleteken,  műszaki igazgatóhelyettesek szá
mára tartott értekezleteken részt veszünk, ill. beszámo
lót  tartunk.  Képviselőink  részt  vesznek  területi  (pl. 
TISZK ), országos (pl. NSZFI), de még nemzetközi (pl. 
COMENIUS) szakmai munkák kidolgozásában is.  (⇒ 
7.a.4)

5. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI ÉS MŰKÖDÉ
SI FOLYAMATAI

5.a  Az intézmény hogyan tervezi  meg,  alakítja ki, 
működteti és fejleszti tovább folyamatait?

Az intézményben a minőségfejlesztő munka egészét, 
ezen belül  a  folyamatok szabályozását  az eredménye
sebb szakmai munka, a kiszámítható működés, a partne
rek elégedettségének növelése érdekében alakítottuk ki. 
Meglévő  folyamatszabályozásainkat  a  COMENIUS 
2000 program I. intézményi szintjének követelményei, 
valamint az ISO Minőségfejlesztési kézikönyv előírásai 
határozzák meg. Minőségfejlesztő munkánknak lendüle
tet adott 2003-ban a Szakképzési Fejlesztési Program A, 
B, D II. komponensében való részvétel. 2003 novembe
rében elvégeztük a COMENIUS II. program minőség
irányítási folyamatszabályozás komponensét. Ekkor 66 
folyamatot azonosítottunk és szabályoztunk le. 

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

Az intézmény minőségirányítási rendszerét az IMIP 
foglalja  keretbe,  integrálja,  melynek  három  pillére  a 
COMENIUS 2000, az ISO 9001:2000 és a KMD köve
telményrendszere (aktuális gyakorlat szerint a SZÖM I-
II).  Az SZMBK bevezetéséhez a  fenti  dokumentumok 
összevetése vált szükségessé a párhuzamosságok kikü
szöbölése  érdekében.   A redundancia-vizsgálat  fontos 
területe a Pedagógiai Programban meghatározott célok 
és a minőségcélok egymáshoz való viszonya. (2006. 05. 
10-én Intézkedési terv készült az SZMBK bevezetésére, 
2006. 05. 15-én az SZMBK-val kapcsolatos helyzetfel
táró  munkáról  beszámolót  állítottunk  össze.)  (⇒ 
9.a.1/1.a)

Az  intézményben  a  minőségfejlesztő  munkát  az 
anyaiskolában  egy  hét  fős,  a  tagintézményekben  egy 
négy-négy fős  csoport  a  Minőségfejlesztési  Támogató 
Szervezet  (a  továbbiakban  TSZ)  segíti,  koordinálja. 
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Minden TSZ tag egy a tantestület tagjaiból álló minő
ségfejlesztő csoportot irányít. A munkát minőségirányí
tási vezető fogja össze. (⇒ 3.c)

A  folyamatszabályozások  felelősségi  rendszerét  a 
MK-5. és az SZMSZ 13.§-a szerint alakítjuk. A folya
matgazdák  kijelölését  az  igazgató,  a  területért  felelős 
vezetők – igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető 
– és a TSZ tagok között osztottuk meg.  A feladat ellátá
sára az arra legalkalmasabb, megfelelő végzettségű pe
dagógust kell kijelölni, figyelemmel arra, hogy egyenle
tes terhelés legyen a tantestület tagjai között.

Az intézményi folyamatok szabályozási rendszerét a 
Minőségirányítási Kézikönyv MK-4 pontja szerint ala
kítottuk ki. Meghatározzuk azokat a folyamatokat, ame
lyek szükségesek a minőségirányítási rendszer működé
séhez. Biztosítja az eredményes, rugalmas működést, és 
megfelel  a  minőségpolitikában,  a  minőségcélokban  és 
az MSZ EN ISO 9001:2000 szabványban rögzített kö
vetelményeknek: azaz, fenntartható és fejlesztő legyen.

A folyamatok eredményességének és hatékonyságá
nak mérését a Minőségirányítási Kézikönyv MK-8 feje
zete szerint végezzük. Megtervezzük azokat a figyelem
mel kísérési és mérési tevékenységeket, amelyek a ne
velési és oktatási munkánk megfelelőségének eléréséhez 
és e  fejlesztés megvalósításához szükségesek. MK-8.2 
szerint végezzük azoknak az eszközöknek, módszerek
nek és folyamatoknak a meghatározását, amelyek ahhoz 
szükségesek,  hogy  igazolhassuk,  folyamataink  szabá
lyozott módon mennek végbe, szolgáltatásaink megfe
lelnek a partnerek által meghatározott követelmények
nek. Az ellenőrzési, mérési és értékelési folyamatokat az 
IMIP 3.2.5  pontjának  iránymutatása  szerint  végezzük. 
Az SZMBK és a Benchmarking kulcsindikátorait hasz
náljuk a folyamatok értékeléséhez. Az értékelő munkát 
az  SZFP  program  keretein  belül  a  2006-os  tanévtől 
kezdtük meg. (A minőségügyi vezető több évre vissza
menőleg feltöltötte a kulcsindikátorok adatbázisát.) 

MK-8.3  pontja  szerint kezeljük  a  nem  megfelelő 
szolgáltatásokat és az MK-8.4 része szerint elemezzük a 
begyűjtött adatokat. Az MF 1.7 folyamatszabályozás út
mutatása szerint a belső mérések, a külső mérések és a 
komplex belső értékelés (irányított  önértékelés)  adatai 
alapján  az  igazgató  elkészíti  az  iskola  működésének 
éves értékelését. Döntést hoz a vezetői beavatkozás in
dokoltságáról, a javítandó területről. A javítandó terüle
teket tipizáljuk, majd rangsoroljuk a fejlesztési irányok 
kijelölése érdekében. A javító tevékenység megvalósítá
sa érdekében az igazgató megbízza a TSZ-t, hogy ké
szítse el a probléma megoldására szolgáló „Intézkedési 
tervet”, amely az igazgató jóváhagyását követően válik 
a javító tevékenység vezérfonalává. Az elvégzett mun
kát a TSZ „Jelentésben” rögzíti. A tevékenység eredmé
nyességi mutatóit,  a mérés módját az elemzésben kell 
kitűzni, és a jelentésben kell értékelni.

Egy új azonosított probléma szabályozási folyama
tát, illetve egy már működő folyamatszabályozás módo
sításának bevezetését az IMIP 3.2.2.1 pontja alapján vé
gezzük. Új folyamatszabályozások, illetve meglévő fo
lyamatszabályozások  módosításáról  a  TSZ  javaslatára 
az igazgató dönt. A folyamatszabályozás elkészítése, a 
vele kapcsolatos tájékoztatás, a próbaműködtetés a fej
lesztő teamek vezetőinek irányításával történik, a minő
ségfejlesztési csoportokban. Megvitatják a vezetőség ál

tal eléjük tárt dokumentumot, javaslatot tesznek a vál
toztatásra, eldöntik a próba bevezetését, kezdetét, a be
válásával  kapcsolatos  elvárásokat,  célokat  és  a  próba 
időtartamát. A következő csoportértekezleten elemzik az 
eredményeket,  javaslatot  tesznek  a  módosításra,  vagy 
elfogadják a folyamat működését. Az új folyamatszabá
lyozás elfogadásáról jegyzőkönyv készül.

A folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztések, az intéz
kedési tervek eredményességét a TSZ vizsgálja, és erről 
a partnereknek beszámol.

5.b Az intézmény hogyan tervezi meg nevelési-okta
tási tevékenységét?

Az intézmény cél és feladatrendszeréhez illeszkedő 
módszerek, eljárások kiválasztásának elveit a Pedagógi
ai Program (továbbiakban PP) I./ 6.4 pontjában, a  mód
szertani eszköztárakat az MF 7./2.1 folyamatszabályo
zásban 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

A kidolgozott programok megismertetését, a tapasz
talatokat és a módszer bevezetésére tett javaslatot kollé
gáink az intézkedési terv ütemezése szerint az iskolai to
vábbképzési napokon és pedagógiai értekezleteken vé
gezték el.

Intézményünk  elemzéseit,  valamint  a  partnerek 
visszajelzéseit  és  az  ezekből  származó  információkat 
felhasználjuk  az  oktatási-nevelési  tevékenységünk  fo
lyamataival  szemben  támasztott  jelenlegi  és  jövőbeli 
igények és elvárások meghatározására. (⇒ 6.a.3/6 ) Elé
gedettségi kérdőíveken , interjúk alapján a nyílt kérdé
sekre adott válaszokból gyűjtjük az információkat. Ezek 
alapján  évente  meghatározzuk  erősségeinket  és  a  fej
lesztendő  területeket.  Az  intézmény  elemzi  a  partner
igény- mérés eredményeit, a tanulók elhelyezkedését és 
beválását, a demográfiai hullám alakulását és a munka
erőpiac előrejelzéseit.

Az oktatási-nevelési folyamatok fejlesztési  irányai
nak előrejelzését és meghatározását a partnerek jövőbe
ni  igényeivel  és elvárásaival összhangban az intézmé
nyünk által nyújtandó képzési kínálat szükséges változ
tatási igényének figyelembevételével a PP I./3.1 szerint 
tervezzük meg. Ebben a dokumentumrészben az iskolá
ban működő képzési rendszer formáit határozzuk meg. 
Itt felsorolunk minden olyan képzési formát, szakképe
sítést, amelynek oktatásához a személyi és tárgyi feltéte
lek adottak. (⇒ 9.b.3/4 c) 

Minden partnerigény mérést  követően a  munkálta
tók, a tanulók és a szülők igényeit figyelembe véve el
készítjük  a  jövő  évben  oktatandó  szakmák  listáját.
2004-ben elkészült az „I. Belső mérés-értékelés”. Ennek 
alapján intézkedési terv készült a jobb beiskolázás érde
kében.( ⇒ 6.b./1.1, ⇒ 9.a.1./1.b) A helyi képzési kínálat 
tervezését  az  MF 7.1  folyamatszabályozás  szerint  vé
gezzük el a következők szerint:
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1.  Igényfelmérést  végzünk:  a  szülők,  tanulók;  a 
munkáltatók, külső gyakorlati munkahelyek; az ipartes
tületek és a munkaügyi központok (Marcali, Sümeg, Ta
polca, Zalaszentgrót, Keszthely) körében.

2. Felmérést végzünk az intézményen belül: a ren
delkezésre álló eszközállományról; a tanterem és tanmű
hely igényről; és a személyi feltételekről (a pedagógu
sok mit tudnak oktatni az új szakmák közül)

3. Visszacsatolás a munkáltatókhoz: mondjanak vé
leményt az elkészült képzési tervről.

Az intézmény Alapító  okirata  és  Pedagógiai  prog
ramja minden olyan szakképesítést tartalmaz, amelynek 
oktatására a fenti felmérés 2. pontja alapján (mind mun
kaerő,  mind  eszközigény  tekintetében)  képesek  va
gyunk. A partnerigény-mérés alapján az új szolgáltatá
sokat és képzési irányokat a pedagógiai program előírá
sai alapján végezzük. A fenntartó felé az alapító okirat 
módosításával terjesztjük elő elfogadásra.( ⇒ 9.b.3/4.a)

A tanórán kívüli tevékenységek megtervezése a ta
nulók és szülők, valamint a külső gyakorlati munkahe
lyek  igényei  alapján  történik.  A  partnerigény-mérés 
eredményének alapján az intézmény vezetése a TSZ se
gítségével meghatározza a PP I/10.3 pontjában felsorolt 
kínálatából  a PP I./6-ban megfogalmazott személyiség
fejlesztési és tanulástámogatási alapelvek figyelembevé
telével  a  következő  tanévben  indítható  tanórán  kívüli 
foglalkozásokat. Új fejlesztésekkel is igyekszünk alkal
mazkodni az állandóan változó igényekhez. (⇒ 6.b.2/1 ) 

A tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolat
ban az SZMSZ 28.§-ának 1. 2. 3. pontját alkalmazzuk. 
A tanulás támogatásának folyamatát az MF 7.2/2 szerint 
hajtjuk végre.

Egy adott  tanulócsoport  előrehaladására vonatkozó 
éves pedagógiai tervezést az MF 7.3 és annak mellékle
tei tartalmazzák: MF 7.3/1 tanmenetűrlap, MF 7.3/2 De 
Block-féle taxonómia, MF 7.3/3 a tanmenetek készítésé
nek  és  kezelésének  folyamatábrája.  A közös  tartalmú 
követelményeket  az  MF  7.3/6  folyamatszabályozás 
alapján állapítjuk meg: közös tanmenetek; munkaközös
ségi  követelmények;  szaktárgyi  team  megállapodásai; 
előző évek tapasztalatai. Követelmények: 
- De Block taxonómia használata
- Az űrlap rovatainak minden tervezett órára szóló kitöl
tése
- Az adott osztály jellemzőinek a kezelése
- Témazárók tervezése
- Fejlesztési feladatok kezelése
- Munkatervi ajánlások, előírások kezelése
- Határidő betartása

A tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmé
nyek és mérőeszközök meghatározása a minőségirányí
tási folyamatszabályozások MF 7.4 pontja szerint törté
nik. A magatartás és szorgalom minősítése a PP 7.1.5 és 
7.1.6 pontjai szerint történik, ahogyan a tanulmányi tel
jesítmények értékelése a PP 7.1.7 pontja szerint. A ta
nulmányok közben lebonyolítandó különbözeti vizsgá
kat a PP 7.2.1 pontjában foglaltak szerint szervezzük, az 
előírt osztályozóvizsgákat a PP  7.2.2 alapján. Az érett
ségi és szakmai vizsgák lebonyolítása során figyelembe 
vesszük a jogszabályokat. Mérőeszközként alkalmazzuk 
az országos kompetencia-mérést. Alkalmazzuk a TISZK 
által kidolgozott belépés és haladás szintmérést, a Ka

mara által összeállított szintvizsgák követelményeit. El
készítettük a szakdolgozatok készítésének szabályzatát. 
A rendszer működtetéséért felelősök: a munkaközösség-
vezetők, az igazgatóhelyettesek, a gyakorlatioktatás-ve
zető, a kollégiumvezető, a tagintézmény-vezetők és he
lyetteseik.

5.c  Az intézmény hogyan szervezi  és  valósítja meg 
nevelési-oktatási tevékenységét a mindennapi műkö
dés során ?

2005-ben az Szakiskolai Fejlesztési Program kereté
ben elvégzett fejlesztési munka (⇒ 5.b ) során kollégá
ink továbbképzéseken ismerkedtek meg a legújabb ne
velési-oktatási módszerekkel.

Az intézkedési terv szerint – az iskolai továbbképzé
si napokon – előadásokat tartottak tapasztalataikról, az 
általuk preferált módszerről, javasolták bevezetését. Az 
ismeretek  felelevenítését  segíti  a  rendelkezésre  álló, 
minden kolléga számára elérhető MÓDSZERTÁR című 
kiadvány. A TISZK továbbképzéseket szervezett ebben 
a témában, 3.3.1.11d projekt keretében a külső gyakor
latioktatás-vezetők  pedagógiai-módszertani  továbbkép
zésére, 3.3.1.13a projekt keretében a multimédiás eszkö
zök megismerésére és alkalmazására, és a 3.3.6.6b2 pro
jekt keretében a tanulás tanításának módszertanára. Az 
éves munkatervben tervezzük bemutató órák megtartá
sát, ahol a tagintézményekben dolgozó kollégák ismer
kedhetnek meg egymás módszereivel.  A munkaközös
ség-vezetők és szakmacsoport-vezetők felelősek a cso
portjukba tartozó kollégák önképzésének, továbbképzé
sének koordinálásáért, ellenőrzéséért.

Az SZMSZ 16.§-a szerint tervezzük és szervezzük a 
működést  biztosító  értekezletek  számát,  típusát.  (A 
munkaterv elkészítéséért felelős személyek az igazgató
helyettesek.) A minden tanév elején elkészített és min
den  pedagógus  birtokába  jutó  Intézményi  munkaterv 
tartalmazza a konkrét időpontokat, a tervezett témákat 
és a rendezvényekért felelős személyek nevét. Itt jelez
zük a tanév során lezajló valamennyi iskolai rendezvény 
dátumát, beleértve a közvetlen és közvetett partnerekkel 
tartott találkozók időpontjait. A munkaterv végleges for
máját két hét egyeztetés után nyeri el. 

A munkaszervezés másik szintje a zökkenőmentes, 
folyamatos munkavégzés érdekében a helyettesítés.  A 
SZMSZ 4.§-a szerint hajtjuk végre a vezetők helyettesí
tését.  Az  osztályfőnök-helyettesi  rendszer  kidolgozás 
alatt  van.  A tanórai  helyettesítések rendjét  az SZMSZ 
7.§-a (A pedagógusok munkaköri feladatai) szem előtt 
tartása mellett az igazgatóhelyettesek dolgozzák ki, a ki
alakult helyzetnek megfelelően.

A tanulók egyéni fejlődésének nyomon követését az 
IMIP 2.2.4.4  esélyegyenlőségről szóló alfejezete szerint 
végezzük. A PP I./18.1.6 pontja szerint a következő fel
méréseket, feladatokat végezzük: - Belépőszint mérés és 
az értékelést követő feladatok; - Próbaérettségi végzős 
osztályoknak; - Próbavizsga végzős osztályoknak; - Fél
évi eredmények oknyomozó kérdőív kitöltése; - nyelvi 
szintmérés 9-11. osztályban; - 10. évfolyam kis érettsé
gi;  -  13-14.  évfolyam  végén  szakmai  nyelvvizsga;  - 
Egyedülállóan  a  szakmunkás  tanulóknak  tanévenként 
négy ellenőrző munka elkészítése; - kamarai szintvizs
gák. (⇒ 9.a.1/1.c, 9.a.4/1.a, 9.a.2/4.a, 9.a.2/4.b )
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Intézményünk kiemelt  helyen foglalkozik a  felzár
kóztatással és a tehetséggondozással. Az elmúlt tanév
ben a kötelezően elrendelt 2 órát e két terület erősítésére 
fordítottuk.  Eredményes munkánkat  igazolja  az orszá
gos átlag alatti lemorzsolódás és a versenyeredmények. 
(⇒ 9a4/2b ,9.a/4.4) A tanulás támogatásának egyéb in
tézményi lehetőségeit PP I./6.4 pontja szerint használjuk 
ki , így például egyes csoportok 9. évfolyamon heti egy 
órában tanulásmódszertannal ismerkedhetnek meg..

A beilleszkedési és magatartás-nehézségekkel küzdő 
tanulókkal  kapcsolatos  pedagógiai  tevékenységeket  a 
PP I./9 pontja szerint végezzük. 

A kompetencia alapú oktatás bevezetését, céljait, kö
vetelményeit a PP II./4.3 szerint hajtjuk végre. Kiemelt 
feladatunk az intézménybe járó egyre nagyobb számban 
beiratkozó  hátrányos,  halmozottan  hátrányos  helyzetű 
tanulók felzárkóztatása, kulcskompetenciáinak fejleszté
se  az  értő  olvasás  és  a  matematika  területén.  (⇒ 
9a.3/3.c) Tesszük ezt azért is, mert a 9. évfolyamon vég
rehajtott belépő tudásszint-mérés eredményei lesújtóak. 
(⇒ 9a.4/1.a, 9.a.1/1) Kollégáink eredményes munkáját 
igazolják a tanév végére jelentősen javuló átlagok és a 
10.  évfolyamon elvégzett  kompetencia-mérések orszá
gos átlag feletti eredményei (⇒ 9a2/1a.b.c.d)

A gyermek-  és  ifjúságvédelem  főbb  feladatait  az 
SZMSZ 7.§ 4.7 és 4.8, a 9.§ 7. és 6. valamint a 11.§ 1. 
pontjának alapján végezzük. A Pedagógiai program ez
zel a témával kapcsolatos irányelveit a PP I/6.3.2 és 3.3, 
PP I/7, I/8 I/11 I/17 pontjai szerint alkalmazzuk. 2007-
ben  esélyegyenlőségi  tervet  készítettünk,  melyben  a 
gyerekek hátrányainak kompenzálásánál a következőkre 
figyelünk: - beiratkozásnál, felvételinél; - a tanításban, 
ismeretközvetítésben; - a tanulók egyéni fejlesztésében 
;- az értékelés gyakorlatában;- a tanulói előmenetelben; 
- fegyelmezés büntetés gyakorlatában; .- a tananyag ki
választásban,  alkalmazásában  és  fejlesztésében  ;  -  to
vábbtanulásban, pályaorientációban ; - a partnerség épí
tésében és  kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a 
szakmai és társadalmi környezettel. Az esélyegyenlőségi 
tervben rövid távú, középtávú és hosszú távú feladatokat 
határoztunk meg.  Az ifjúságvédelem területén a  belső 
intézkedéseket mutatja a 9.a.3/3b diagram. A veszélyez
tetett, hátrányos helyzetű tanulóink adatait a 9.a.3/3a és 
a 9.a.3/3.c diagram ábrázolja.  Erősségünk: a Nagyváthy 
János  tagintézményben,  évfolyamonként  feldolgozott 
prevenciós témakörök, csoportonként 10-10 órában.

A  tanulók  egységes  értékelésének  rendszerét  az 
SZMSZ 6.§, 7.§ 2.3 szerint alkalmazzuk. Az oktatók a 
napi értékelést az SZMSZ 8.§ 7. pontjának iránymutatá
sával  végzik  el.  A munkaközösségen  belüli  egységes 
mérőrendszer az SZMSZ 10.§ 7. és 11. pontjának irány
mutatásával kerül kialakításra,  melyért a munkaközös
ség-vezető  a  felelős.  Az  egységes  célrendszert,  a  PP 
I/6.2, PPI/18 szerint alakítjuk ki. A tanulókat az egyes 
tanévek munkatervében meghatározott módon félévente 
értékeljük. Az év végi értékelés tapasztalatait a követke
ző tanév tervezési szempontjaiként szolgálva biztosítják 
a javító, fejlesztő lépések lehetőségeit.

Tanulóinkat  képességeik  figyelembevétele  mellett 
arra sarkaljuk, hogy – az élethosszig tartó tanulás jegyé
ben – továbbtanulásra ösztönözzük. A szükséges infor
mációt az éves Munkatervben és a Feladatellátási terv

ben megjelölt továbbtanulási felelős gyűjti és adja át az 
érdeklődőknek az SZMSZ 9.§ 7. pontja alapján. Munká
ját segítik a végzős osztályfőnök, és a gyakorlatioktatás-
vezető.

Az információk forrásai:
1. felsőoktatási intézmények tájékoztatói
2. Iskolán belüli továbbtanulási lehetőségek ismerte

tése (felelős: gyakorlatioktatás-vezető)
3. TISZK 3.3.6.6.g2 projekt: tréning végzős évfolya

mok hallgatói számára 
4. TISZK 3.3.6.6.h tanulói motivációt segítő képzés, 

ismerkedés a munka világával.
Kitüntetett  figyelmet  fordítunk  tanulóink  nyomon 

követésére  és  beválás  vizsgálatára,  melyet  az  MF 2.3 
pont  szerint  végzünk.  (⇒ 9.a.4/3)  Hosszú  évek  óta 
gyűjtjük az adatokat,  fenntartónk elismerően nyilatko
zott  a  modellről  és  számos fórumon ismertette  azt.  A 
szakmai és érettségi vizsgákkal egy időben a tanulók ki
töltenek egy kérdőívet,  az előzetes adatlapot,  amely a 
továbbtanulási szándékukról  és elhelyezkedésükről kér 
információt. Ugyanakkor megkérjük őket, hogy augusz
tus  31-ig  tájékoztassák  osztályfőnöküket  a  valóságos 
helyzetről. Azokat a volt tanulóinkat, akik elfeledkeznek 
az  adatszolgáltatásról,  körlevélben  keressük  meg,  Az 
adatok  osztályonkénti  gyűjtése  az  osztályfőnökök  fel
adata,  az  összesítő  elkészítése,  az  adatok  kezelése  az 
igazgatóhelyettes feladata.

A partnerigény-mérés eredményeként évről évre nö
veljük  a  tanórán  kívüli  tevékenységek  palettáját,  egy
részt bővítve a már meglevő lehetőségeket kihasználók 
számát, másrészt szélesítve a kínálatot (⇒ 6.a/5.1)  

Az SZMSZ 7. § 3.3 pontja szerint végezzük a korre
petálás, tehetséggondozás feladatait. Kollégiumi tanórán 
kívüli tevékenységeket az SZMSZ 10. § 5.10, 11. § 4.3 
szerint az egyéb tanórán kívüli tevékenységek rendjét a 
25. § és a 26. § alapján hajtjuk végre. 

Az intézmény megismertetését, partnerek és leendő 
partnerek számára az MF 2.2.1 kommunikáció a partne
rekkel és az MF 2.2./2  Iskolai marketing című folya
matszabályozás  alapján  végezzük.  A téma  felelősei  a 
közismereti és műszaki igazgatóhelyettesek. Erősítjük a 
médiában való megjelenést, mind az elektronikus, mind 
a  nyomtatott  sajtóban.  Részt  veszünk minden kiállítá
son, rendezvényen,  ahol megmutathatjuk magunkat.  A 
2007/2008. tanévben iskolánk lesz az SZKTV országos 
döntőjén a kozmetikus szakma házigazdája.(⇒ 9.b.5/2, 
9.b.5/3) Jelentkeztünk az NSZFI új székházának dekorá
ciós felhívására. Itt kiállíthatjuk iskolánk tanulóinak né
hány remekét.

5.d. Az intézmény hogyan értékeli és fejleszti tovább 
nevelési-oktatási tevékenységét

Az alkalmazott nevelési-oktatási módszerek, eljárá
sok  folyamatos  figyelemmel  kísérését  biztosítja,  hogy 
intézményünk a négyévenként előírt irányított önértéke
lést  elvégzi.  2003-ban  (COM  Irányított  önértékelés), 
SZFP keretében: 2004-ben (SZÖM I. szint) és 2005-ben 
(SZÖM  II.  szint)  önértékelést  végeztünk.  A  mérés, 
elemzés módját az MK-8.1 pont szerint végezzük. Meg
tervezzük azokat a figyelemmel kísérési és mérési tevé
kenységeket,  amelyek a nevelési  és  oktatási  munkánk 
megfelelőségének eléréséhez és a fejlesztés megvalósí
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tásához szükségesek. A folyamatok értékelése az éven
ként négy alkalommal megtartott nevelési értekezleten 
és pedagógiai munkaközösségi értekezleten történik. Ki
sebb csoportokban munkaközösségi értekezleten folyta
tódik az értékelés az iskolai továbbképzési napokon. Az 
értekezletek irányításáért felelős az igazgató, minőség
irányítási vezető, munkaközösség vezetők.

A nem  megfelelő  szolgáltatások  azonosítása  MK. 
8.3 segítségével történik. Az ellenőrzések során azono
sítjuk és kezeljük a követelményeknek nem megfelelő 
szolgáltatásokat, az MF 7.2.2./3 melléklete segítségével 
jelezzük a hibákat. Rendelkezésre áll az ÜL-10. forma
nyomtatvány, az úgynevezett eltérési lap, melynek kitöl
tésével  megindulhat  egy  „nem  megfelelő”  folyamat 
vizsgálata. A munkaközösségeken belül a munkaközös
ség-vezető, illetve a tantárgycsoport-vezető tervezi meg 
a nem eredményes módszerek kiváltását. (⇒ 9.b.3/3)

A bevezetett  új  módszerek  beválását  leginkább az 
eredményekben  bekövetkező  pozitív  változás  jelenti 
(magatartás, 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 le
írtak szerint  valósulnak  meg.  Az eredményeket  figye
lemmel  kísérik  a  munkaközösség-vezetők, igazgatóhe
lyettesek és a munkaközösségen belül értékelik az alkal
mazhatóságot az eredmények tükrében.

Az országos kompetenciamérést  követően elvégez
zük az IMIP 3.2.5.2.2.1 pontja szerinti  eljárási rendet. 
Az  intézkedési  terv  főbb  mozzanatai:  adatfeldolgozás 
minden tanulóra, adatok elemzése, alulteljesítés okainak 
feltárása, fejlesztési terv készítése, szülők tájékoztatása 
a  fejlesztési  tervekről,  fejlesztési  tervek megküldése a 
fenntartónak,  a  fenntartó  által  jóváhagyott  intézkedési 
terv végrehajtása.  Minden pont végrehajtásához rögzí
tett határidők és felelősök vannak megjelölve. Célunk az 
országos átlag feletti eredmény illetve a jelenlegi ered
mények 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)

Képzési kínálatunkat az 5.b pontban  leírtak szerint 
bővítjük, ha kell struktúráján is változtatunk. (Felnőtt
képzés beindítása) Erősségünk az országban egyedül ná
lunk oktatott kishajóépítő,  karbantartó szakmai képzés 
központi programjának és szakmai vizsgakövetelménye
inek kidolgozása az új OKJ szerint.

Új OKJ-szakmák indítása az igények alapján, (így 
kerültek a legutóbb képzéseink sorába – az 5. b-ben leírt 
kutatást követően) a lakberendező és a multimédia-fej
lesztő szakképesítések.

Intézményünk dolgozóiban megvan az igény a kor
szerű oktatás megvalósítására. (⇒ 9b5/3) Az SZFP ke
retében  sor  került  tananyagfejlesztésekre,  módszertani 
útmutatók és tanulási segédletek elkészítésére. Ezeket a 
mindennapi munka során kollégáink használják, és be
vezetését javasolják a tagintézményekben is. 

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 elké
szült a 3. számú intézkedési terv (2003.03.01-től) A pe
dagógusok  együttműködése  címmel.  Itt  merült  fel  az 
igény, hogy készüljön folyamatszabályozás a pedagógu

sok  együttműködésére.  Ez  az  MF  7.2.4-ben  valósult 
meg.

5.e Az intézmény hogyan menedzseli és fejleszti to
vább közvetlen partnerkapcsolatait ?

A partnerek  azonosítását,  igényeik,  és  elégedettsé
gük méréseit  az   MF 2.1 folyamatszabályozás alapján 
végezzük.  Az  MF  2.1/1  sz.  mellékletben  felsoroltuk 
partnereinket az elérhetőségekkel, a belső kapcsolattar
tókkal, igény és vélemény szerinti kategóriákkal kiegé
szítve. Az intézményvezetés az összeállított partnerlistát 
minden tanév kezdetekor, szeptember 30-ig felülvizsgál
tatja. Az aktualitást ellenőrző személy a TSZ vezetője, 
aki partnerenként ellenőrzi, hogy naprakészek-e még az 
ott felsorolt információk. Az indokolt módosítások elké
szítése  után  a  TSZ vezetője  elkészíti  az  új  listát.  Az 
igazgató – a megfelelőség ellenőrzését követően – alá
írásával  hitelesíti.  Az új  lista  érvényessége egy tanév. 
Amennyiben valamely esemény (betegség, személyvál
tozás, önkormányzati választás, stb.) következtében fel
merül a tanévközbeni változás lehetősége, a TSZ vezető 
év közben is elvégzi a módosítást a fent leírtak szerint.

Iskolánk célja a partneri igények kielégítése, a part
neri  megelégedettség  folyamatos  javítása.  MK-5.2  út
mutatása  alapján  gyűjtünk  információkat  a  saját  tevé
kenységeinkről, és az információ alapján megtesszük a 
szükséges intézkedéseket. 

A partnerekkel kapcsolatos folyamatokkal kapcsolat
ban az MK-7.2 szerint járunk el. Igyekszünk megismer
ni és átvizsgálni a partner által meghatározott, a szolgál
tatásra vonatkozó követelményeket és megállapítani, al
kalmasak vagyunk-e azok teljesítésére.

A partnerek igényeinek kielégítésének egyik színtere 
a kapcsolattartás, melyet az  SZMSZ 18. §-a (23.§, 24.§) 
szerint hajtunk végre..

A fenntartóval való kapcsolattartást PP I./20 alapján 
hajtjuk végre, a szülői, a tanulói, iskolai és kollégiumi 
pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejleszté
sének lehetőségeit pedig a PP I/21 szerint.

Az éves  munkatervben rögzítjük az előre tervezett 
találkozókat,  a  szülői  értekezleteket,  fogadóórákat.  A 
legeredményesebb kapcsolattartási  formának a  szemé
lyes találkozót tartjuk. A magas tanulólétszám és a nagy 
beiskolázási körzet a családlátogatást csak azokban az 
esetekben teszi lehetővé, ahol ez – elsősorban ifjúságvé
delmi okokból – indokolt.  A beiratkozás alkalmával a 
leendő osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős megis
merkedik az új közvetlen partnerekkel, egy helyzetfeltá
ró beszélgetés keretében. 

A 9. és a végzős évfolyamok számára a tanév máso
dik  hetében  szülői  értekezletet  és  fogadóórát  szerve
zünk, majd minden félév közepén egyet-egyet. Szüksé
ges esetben rendkívüli értekezletet bármikor összehívhat 
az osztályfőnök. A tanuló előmenetelét és iskolai tevé
kenységét  a  szülő,  gondviselő  az  ellenőrzőn keresztül 
követheti nyomon, vagy igénybe veheti a suli-info szol
gáltatásait. Rendhagyó esetben postai úton, vagy telefo
non történik a kapcsolattatás.

- A tanév első hetében a gyakorlatioktatás-vezető, il
letve a szaktanárok tájékoztatót tartanak a külső munka
helyek oktatóinak az új követelményekről.

- Az iskolával kapcsolatban lévő vállalkozók, külső 
oktatók számára novemberben szervezünk tájékoztatót 
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és tapasztalatcserét az iskola, a szakképzés helyzetéről, 
az általuk nyújtott támogatás hasznosulásáról. 

- Az őszi időszakban felkeressük az általános iskolá
kat,  hogy megismertessük intézményünk kínálatát,  két 
alkalommal kinyitjuk iskolánk kapuit a leendő tanulóink 
és szüleik előtt. Betekintést nyújtunk az intézmény éle
tébe.

- A vezetőség tagjai a tanév során látogatást tesznek 
támogatóinknál.

- Iskolánk képviselteti magát partnereink rendezvé
nyein.

A partnerekkel való kapcsolattartást az IMIP 3.2.1.1 
pontja, az MF 2.1, illetve az MF 2.2.1 folyamatszabá
lyozás szerint végezzük.. 

Számos szakmában (kőműves, szobafestő-mázoló és 
tapétázó, lakberendező, járműfényező, fodrász, kozmeti
kus,  villanyszerelő)  szervezünk  bemutatókat,  tovább
képzéseket, elősegítendő a diákok piacképes ismeretei
nek fejlődését, mind pedig az oktatók és a vállalkozók, 
alapanyaggyártók közötti eszmecserét. (⇒ 9.b.5/3)

A szülőkkel való kötetlenebb kapcsolattartási forma 
a műsoros rendezvények szervezése, mely egyben a szü
lők-nevelők találkozójának a színtere. Ilyen alkalom az 
alapítványi bál, a szalagavató és a ballagás.

Közvetlen  partnereinkkel  kialakított  kapcsolatrend
szerben törekszünk az innováció és kreativitás fenntartá
sára. (⇒9.b.5/3) Versenyeket szervezünk általános isko
lások számára azzal a nem titkolt céllal, hogy ismerked
jenek az intézménnyel. Tanulóink által készített szóróla
pokkal és rövidfilmmel mutatjuk be az iskolát és kollé

giumot az érdeklődőknek. Műsorainkkal bemutatkozunk 
a  város  rendezvényein.  Pedagógusaink  tanulást  segítő 
feladatlapokat,  jegyzeteket,  szemléltetőeszközöket, 
könyvet készítenek. (A munkába lehetőség szerint a ta
nulókat is bevonják az osztályfőnökök.)

Tovább  erősítjük  nemzetközi  kapcsolatainkat.  CO
MENIUS I. Európai Oktatási projektben megismert bel
ga,  svéd,  skót  és  szlovén  iskolákkal.  Eszmecseréket 
szervezünk a hidaskürti (szlovák) szakképző iskola ta
náraival (pl. 2008. évi Helikonon 20 fő vesz részt). (⇒ 
9.b.5/2)

A mérés, ellenőrzés, fejlesztés témáját az MK-8 és 
az  IMIP  3.2.5  alapján  végezzük,   a  mérés-értékelés 
rendszerét a PP I/18 szerint. A tanulók véleménynyilvá
nításának rendjét SZMSZ 44. §-a alapján szabályozzuk.

A partnerek elégedettség-mérését az MF 2.1 folya
matszabályozás alapján végezzük el minden év február
jában a TSZ támogatásával és a minőségfejlesztő cso
portok segítségével. Az eredmények alapján minőségcé
lokat tűz ki a TSZ, és intézkedési terv készül a probléma 
kezelésére. Az intézkedési terv megvalósulásáról jegy
zőkönyv készül.

A napi kapcsolattartás során összegyűjtött adatokat, 
panaszokat  a  területért  felelős  személy  (osztályfőnök, 
műszaki vezető, igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-
vezető)  kezeli  és  teszi  meg  a  szükséges  lépéseket. 
Amennyiben az ő hatáskörét meghaladja a feladat, felet
teséhez fordul.
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EREDMÉNYEK
Intézményünkben a Commenius 2000 minőségügyi rendszer bevezetésével kapcsolatban kezdtünk el partnerigény-mé
rést végezni, először 2002 őszén. Az első évi eredmények kiértékelése után minőségügyi támogató szervezetünk hatá
rozta meg a célértékek kitűzésének elvét. Az előző felmérés, minden tanulói és pedagógus (mint a két legdominánsabb 
partnercsoport) indikátorához képest két tizedes javulást tűzünk ki aktuális célul. Az öt tizedesnél nagyobb mértékű 
romlással mindenképpen kiemelten foglakozunk, a támogató szervezet javaslata alapján az általuk kijelölt személy in
tézkedési tervet készít. A 2005-ös összevonás új lendületet és új kihívásokat adott minőségfejlesztő munkánknak. Több 
fontos mutatónál is romlottak eredményeink (pl. beiskolázási mutatóink, a helykihasználtságunk). Az összevonás jelen
tős létszámleépítéssel is járt, és ez rányomta bélyegét kollégáink hangulatára. Az elmúlt években hozott intézkedések 
csökkentették a három intézmény közti különbséget, és sikerült az összevont tantestület előnyeit kihasználnunk (pl. 
módszertani megújulás). Bevontuk őket a minőségfejlesztő munkánkban, és ISO minősítésünket rájuk is kiterjesztettük. 
Mivel februárban elvégeztük az idei partnerigény mérést, ezért már 2008-as adatokkal is rendelkezünk.

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

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

6. A KÖZVETLEN PARTNEREK ELÉGEDETTSÉGÉVEL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK

6.a  A közvetlen partnerek véleménye az intézményről és teljesítményéről 
6 a/2. az intézményről alkotott általános elégedettség
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Az általános képpel kapcsolatos elégedettséget a tanu
lók  és  a  szülők  esetében  kérdőívek  indikátorainak 
összátlagával határoztuk meg, a többi partnernél külön 
indikátor foglalkozik a kérdéssel.

6 a/3.1 a következő iskolafokozatra történő 
felkészítéssel kapcsolatos elégedettség
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A partnerigény  mérésen  túl  nyomon követő  rendsze
rünk segíti a tanulóink további életpályájának figyelé

sét. Az idei évben az ezzel kapcsolatos elvekről, tenniva
lókról folyamatszabályozást készítettünk.  

6 a/3.2 a tanuló képességeinek kibontakoztatásáv al, 
fej lesztésév el kapcsolatos elégedettség

0

1

2

3

4

5

2003 2004 2005 2006 2007 2008

isk.tanuló

koll.tanuló

szülő isk.

szülő koll.

Nagyv. szülő

Nagyv. tanuló

Béri szülő

Béri tanuló

célérték

Tanulóink általában nem a legjobb képességű gyerekek 
közül kerülnek ki. Mérjük a tanulók belépő tudás szintjét 
és  személyre  szabott  pedagógiai  tevékenységet  határo
zunk meg, ennek köszönhetően a belépő szintek romlása 
ellenére lassú javulást sikerült elérnünk.

6 a/3.3 a tanulók egységes, következetes 
értékelésével kapcsolatos elégedettség
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Az  egységes  értékeléssel  kapcsolatban  a  2003-as  és 
2004-es gyenge eredmények után készítettünk intézkedé
si tervet, mely ha nem is látványosan, de javulást hozott.
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6 a/3.4 egyéni felzárkóztatásal, támogatással 
kapcsolatos elégedettség
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Az órai differenciált oktatáson túl, emeltszintű érettségi 
történő felkészítést is végzünk, sok tanulónkkal sikerült 
országos eredményt is elérnünk. A szülők jobban elis
merik ezzel kapcsolatos tevékenységünket.

6 a/3.6 a nevelés- oktatás színvonalával 
kapcsolatos általános elégedettség
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A 2005-ös módszertani megújulásra vonatkozó intézke
dési  tervünk  2-3  tizedes  javulást  okozott,  ami  azóta 
stagnál.

6 a/4.1 a munkatársak felkészültségév el kapcsolatos 
elégedettség
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Munkatársaink  minden  jelentősebb  továbbképzésen 
részt  vesznek,  ez  visszaigazolják  ezzel  kapcsolatos 
eredményeink.

6 a/4.2 a munkatársak alkalmasságáv al és magatartásáv al kapcsolatos 
elégedettség
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6 a/4.4 az intézmény egyéb dolgozói munkájáv al 
kapcsolatos elégedettség
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Tanulóink elsősorban az ügyintézés valamint a körülmé
nyek biztosításával kapcsolatban (takarítás, karbantartás) 
találkoznak egyéb dolgozóink munkájával. A folyamato
san emelkedő tendencia 2008-ban kismértékben romlott. 

6 a/5.1 az intézmény által felkínált tanórán kívüli 
tevékenységek körével és színvonalával 

kapcsolatos elégedettség
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Minden év elején felmérjük a tanulók igényeit, és ennek 
megfelelően indítjuk a tanórán kívüli rendezvényeinket, 
szakköreinket. A viszonylag alacsony értékelés inkább a 
tanulói inaktivitásnak köszönhető.

6 a/5.2 az iskolai büfév el kapcsolatos elégedettség

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008

isk.tanuló

koll.tanuló

Nagyv. tanuló

Béri tanuló

célérték

Tanulóink igénye alapján 2005-ben pályáztattuk meg bü
fénk üzemeltetését. Az indikátor magas értékelése bizo
nyítja, hogy jól választottunk a jelentkezők közül. 

6 a/5.3 az intézmény kollégiumi szolgáltatásával 
kapcsolatos elégedettség
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6 a/6.1 az intézmény feladat-ellátási helyeinek 
használhatóságával, állagával kapcsolatos 

elégedettség
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6 a/6.2 az intézmény környezetév el, tisztaságáv al 
kapcsolatos elégedettség
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Tanulóink tevékenyen részt vesznek környezetük alakí
tásában.  Már második évben rendezzük meg az  osz
tálytermek dekorációs versenyét.

6 a/6.3 az intézmény tárgyi felszereltségével 
kapcsolatos elégedettség
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A csökkenő költségvetési lehetőségeink miatt egyre ne
hezebb  a  tárgyi  felszereltségünk  megítélését  szinten 
tartani. A 2006-2007-es kiemelkedő eredmények után 
2008-ban  romlottunk.  Vezetőségünk  az  intézményen 
belüli  átcsoportosításokban  és  az  alternatív  pénzügyi 
megoldások jobb kihasználásában látja a megoldást.

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.

6 a/7.3a szülőkkel való kapcsolattartással 
kapcsolatos elégedettség
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6 a/7.4 a  DÖK kapcsolatos elégedettség
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Az idei eredmények minden csoportnál jelentősen rom
lottak.  A feldolgozás során támogató szervezetünk ele
mezte az okokat, és minőségcéljai közé tűzte a kollégiu
mi DÖK működésének javítását. Azóta a kollégiumi ta
nulók új DÖK-öt választottak.

 EMBED Excel.Chart.8 \s 

6 a/7.5 a panaszok és reklamációk kezelésével kapcsolatos elégedettség
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6.b A közvetlen partnerek elégedettségére vonatkozó további belső teljesítménymutatók
6 b/1.1 az intézmény iránti érdeklődés mértéke ( 
intézménybe jelentkezők száma, felvett tanulók)
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A csökkenő gyereklétszám a mi jelentkezőink arányán 
is meglátszik, azonban ez még nem veszélyezteti beis
kolázási terveink megvalósulását. Az ezzel kapcsolatos 
minőség célunkat az idei évben is kitűztük, látva, hogy 
ez a tendencia a továbbiakban is folytatódik.

6 b/1.2 az intézmény által működtetett 
alapítványokba befolyt összeg
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A jelentős erőfeszítések ellenére is „csak” szinten tud
juk tartani az alapítványunk számlájára befolyt össze
geket, pedig egyre több ennek támogatására szoruló ta
nulónk van. Alapítványuk kiemelt rendezvénye az Ala

pítványi Bál, mely a kapcsolattartás szempontjából is 
fontos jelentőségű.

6 b/1.3  bejáró és kollégista tanulók aránya
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Mivel három megye is beiskolázási körzetünkbe tartozik 
tanulóink jelentős része bejáró illetve kollégista, és ez az 
arány folyamatosan növekszik. 

6 b/1.4 intézmény-elhagyás ( a nem tanulmányi, illetv e 
nev elési problémák miatt kimaradó tanulók  aránya)
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Tanulóink ragaszkodnak intézményünkhöz. Az alacsony 
elhagyási mutatók azt  is  bizonyítják,  hogy olyan szak
képzéseket  indítunk  melyeket  tanulóinkat  az  intézmé
nyünkben tartják.

6 b/2.1 az intézmény által nyújtott, tanórán kívüli szolgáltatások mutatói 
(résztvevők száma)
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Szinte minden évben indítunk új szakkört tanulóink igényei alapján. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ezek általában 
rövid életűek, az igazán sikeres foglalkozások a diagramon szereplők.
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6 b/2.2  iskolai konyha kihasználtságának adatai (Asbóth)
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Intézményünk konyhája 2004-ig 600 főre főzhetett.  A 
nagy  igényre  való  tekintettel  kértük  ennek  duplájára 
emelését.

6 b/2.3 az intézményi  kollégium 
kihasználtságának adatai
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Az anyaintézmény illetve a Nagyváthy tagintézményben 
magas a kollégium kihasználtsága. A csökkenő tanulói 
létszám a Béri tagintézményben érezteti leginkább hatá
sát.  A költségek csökkentése  érdekében  szeptembertől 
ezt a kollégiumunkat áthelyezzük az iskola épületébe.

6 b/3.1 a tanulók rendelkezésére álló termek 
kihasználtsága
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Intézményünk  összevonása  után  kiemelt  jelentőséget 
kapott  a  kihasználtság mutatók adatainak elemzése.  A 
gazdaságos és fenntartható működés minden intézmény 
számára elengedhetetlen. Az idei minőségcélul tűztük ki 
Béri tagintézményünk tanterem racionalizálási tervét.

6 b/3.2 a: a fejlesztésekre, karbantartásra  fordított 
pénzösszeg (ezer Ft)

2003 2004 2005 2006 2007

ka
rb

an
ta

rtá
s Asbóth 8 970 11 176 8 882 7 999 8 241

Béri   724 2 680 1 914

Nagyváthy   1 758 1 837 2 297

fe
jle

sz
té

s Asbóth 24 578 67 355 39 130 14 886 15 712

Béri   66 4 382 2 464

Nagyváthy   9 015 6155 2 208

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. Az 
arányt javítani fogja a fenntartóhoz már benyújtott ké
relmünk, 30 db gépet vásárolunk a szakképzési hozzájá
rulásból befolyt összegek terhére. 

6 b/3.2 c: a szakképzés fejlesztésére fordított 
pénzeszközök (ezer Ft)
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6 b/4.2 a közvetlen partnerektől beérkező 
panaszok, reklamációk száma 
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6 b/4.3 az intézmény által működtetett szervezetek, közösségek eredményes működését alátámasztó mutatók

Alapítványi kuratórium Szakképzési 
beszámoló

Iskolai nyílt 
nap Iskolaszék

értekezletek 
száma/ év

megjelentek 
aránya

megjelentek 
száma

megjelentek 
száma

értekezletek száma/ 
év

megjelentek ará
nya

2004 5 83% 34 374 2 96%
2005 4 79% 25 387 3 92%
2006 4 79% 54 355 2 83%
2007 4 79% 60 412 3 97%
2008 1 100,00% 1 100%

7.  A MUNKATÁRSAK ELÉGEDETTSÉGÉVEL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK

7.a A munkatársak véleménye az intézményről és teljesítményéről 
2003-ban és  2004-ben még önállóan működött  intézményünk,  a  tagintézmények nélkül.  Méréseket  azonban már a 
2002/2003-as tanévtől kezdve végeztünk, így a diagramokban ezeket az eredményeket is feltüntettük. A célértéket a leg
dominánsabb számú munkatársakhoz számítjuk, azaz a pedagógusokhoz. A nem pedagógus dolgozók eredményeit a 
számukra szignifikáns kérdéseknél mutatjuk be.

7.a.1 A pedagógiai programmal kapcsolatos 
elégedettség
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7.a.1. A fenti diagram jól mutatja, hogy a pedagógusok 
és a vezetők közötti különbség az évek során csökkenő 
tendenciát mutat: a vélemények egyre jobban közelíte
nek egymáshoz.

7.a.2 a tanuló képességeinek kibontakoztatásával 
kapcsolatos elégedettség
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7.a.2. Ez intézményünkben egyike a fejlesztendő terü
leteknek. Ezt a diagram is mutatja.

7.a.3 a vezetői értékelések rendszerével 
kapcsolatos elégedettség
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7.a.3. Látványos a tagintézmények negatívabb minősí
tése a vezetői rendszerrel kapcsolatosan, ami az integ
ráció velejárója. Az utóbbi két évben azonban eredmé
nyeink emelkedő tendenciát mutatnak. 

7.a.4 a továbbképzési rendszerrel kapcsolatos 
elégedettség
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7.a.4. A továbbképzési rendszerrel az egész intézmény
csoport vezetői rétege elégedett, a pedagógusok 2006-
ban viszont nagyon elmaradnak a célértéktől: ezért az 
adott év finanszírozhatósági akadályai felelnek, a tagin
tézmények gazdasági összevonása miatt.

7.a.5/1 bérrel és egyéb juttatásokkal 
való elégedettség
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7.a.5/1. Pedagógusaink körében fejlesztésre váró terü
let a juttatásokkal és a bérrel kapcsolatos elégedettség. 
A 2,5 és 3,0 közötti érték stagnálást mutat. A nem peda
gógusok még a pedagógusoknál is jobban elmaradnak a 
célértéktől.
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7.a.5/2 munkatársak esélyegyenlőségével 
kapcsolatos elégedettség
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7.a.5/2. Figyelemre méltó a tagintézmények és az anya
intézmény  szegmentált  véleményeinek  egyezése,  ha
sonlósága. A nem pedagógus réteg eredményei jelentős 
fejlődést mutatnak 2005-höz képest.

7.a.6 a munkatársak vezetői támogatásával 
kapcsolatos elégedettség
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7.a6. ⇒ 7.a.3 diagram megjegyzése (bal hasáb) 
7.a.7/1 a munkatársak munkakörülményeivel 

kapcsolatos elégedettség
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7.a.7/1. A munkakörülményekkel való elégedettség át
lagosan a 4-es skála körül mozog minden szegmentáci
óban, kivéve a tagintézmények 2008-as értékeit. Javítá
sukra intézkedési tervet kell hozni. 

7.a.7/2 munkahelyi környezettel 
kapcsolatos elégedettség
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7.a.7/2. Intézményünk biztonságos, modernségre törek

vő arculatát tükrözik a munkatársak eredményei mind a 
pedagógusok, mind a nem pedagógusok körében.

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  tagintézmé
nyünk 25 km-re van tőlünk.) A nem pedagógusok ered
ményei fejlesztésre szorulnak.

7.a.9/1 a munkatársak bevonásával kapcsolatos 
elégedettség (küldetés, jövőkép, tervek)
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7.a.9/1. Ez a kérdés 2005-től került a kérdőívre.
7.a.9/2 team-munka alkalmazásával kapcsolatos 

elégedettség
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7.a.9/2. A team-munkával kapcsolatos elégedettség 
2006-ban – az intézmények összevonását követő évben 
– nagyon elmaradt a célértéktől, de a visszaesés után 
emelkedő tendenciát mutat a diagram.
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7.b A munkatársak elégedettségére vonatkozó további belső teljesítménymutatók (az elégedettségre vonatkozó 
belső indikátorok)

Pedagógusaink az élethosszig tartó tanulás elvét követik. Mindenki egyre magasabb szintű végzettség megszer
zésére törekszik. Ezt mutatja az alábbi diagram: tanáraink 56 %-a egyetemi diplomával rendelkezik, ebből 11% két 
egyetemi diplomával. Ezen munkatársak körében többen szakvizsgát is tettek (⇒ Kiemelkedő adataink). A maradék 
44% főiskolai végzettségű: a több főiskolai végzettséggel rendelkezők között van három oklevéllel rendelkező is. Az 
idei tanév során két középfokú végzettségű szakoktatóval bővült létszámunk: az ő beiskolázásukra 2008 szeptemberétől 
kerül sor. (A tortadiagram 2007. szeptemberi adatok alapján készült, ezért a két új dolgozót nem mutatja.)

Pedagógusok végzettsége létszámhoz 
viszonyítva

45%
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18%
Egy  egy etemi
v égzettség

Több egy etemi
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Több f őiskolai
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Kiemelkedő adatainak

Magasabb végzettség
 megnevezése

Aránya %-ban a létszámhoz viszonyítva

Doktori végzettség 1,8%
Közoktatás-vezető 9%

Szakvizsgázott pedagógus 3,7%
Érettségi elnök 18,5%

3 vagy több felsőfokú végzettség 24%
Minőségügyi szakmérnök 3,7%

Szakmérnök 20,3%
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1. Fluktuáció (nyugdíjazás nélküli kilépők 
számaránya) %-ban 3,5 0,88 1,8 7,0 5,6 2,7

2. Betegnapok száma (nap/fő) 2,2 5,23 2,0 3,9 2,1 4,87
3. Túlórák száma (óra/hét) 3,3 2,9 2,74 1,6 2,05 1,85
4. Óralátogatások száma (óra/fő) 0,45 0,8 0,56 0,83 0,34 0,85
5. Továbbképzések száma (db) 133 Nincs adat 98 Nincs adat 134 Nincs adat
6. Továbbképzésen résztvevők aránya (%) 85,9 46,2 61,8 57,5 75,4 53,9
7. Magasabb szakmai végzettséggel rendel
kezők aránya (%) 56,1 34,1 54,5 31,9 56,6 39,9

8. Nyelvvizsgával rendelkezők számaránya 
(%) 31,5 35,9 32 31,36 34 30,9

9. ECDL vizsgával rendelkezők számará
nya (%) 29,8 22,09 45,4 30,4 45,4 34,4

10. Külföldi tanulmányutak száma 6 Nincs adat 6 Nincs adat 1 Nincs adat
11. Béren kívüli juttatásokat igénybe vevők 
számaránya %-ban (étkezési hozzájárulás, 
sporttevékenység, üdülés)

62,5 Nincs adat 65 Nincs adat 71,6 Nincs adat

12. Jutalmazott pedagógusok számaránya 
létszámhoz viszonyítva 88,3 17,79 16,36 52,5 86,5 54,2

13. Munkamegtagadások-sztrájkok száma 
(óra) 0 Nincs adat 0 Nincs adat 2 Nincs adat

14. Munkatársak rendelkezésére álló szá
mítógépek egy főre jutó száma 0,95 0,55 1,24 1 1,34 0,53
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15. Munkahelyi balesetek száma 1 Nincs adat 1 Nincs adat 0 Nincs adat
16. Munkatársak számára szervezett kirán
dulások száma 4 Nincs adat 4 Nincs adat 5 Nincs adat

17. Kirándulásokon részt vevő munkatár
sak számaránya (%) 42 Nincs adat 50 Nincs adat 57,5 Nincs adat

18. Tantestületi ülések száma/tanév 11 Nincs adat 11 Nincs adat 11 Nincs adat
19. Munkaközösségi ülések száma/tanév 7 Nincs adat 7 Nincs adat 7 Nincs adat
20. Team-munkában résztvevő pedagógu
sok aránya (%) 89 49 92,5 33,18 96,4 47,7

21. Fejlesztő munkában résztvevők szám
aránya (%) 97,5 49 98 33,18 98,5 47,7

22. Intézményi rendezvényeken részt vevő 
munkatársak számaránya 30,5 Nincs adat 32 Nincs adat 37 Nincs adat

A Nyugat-Dunántúli összetett intézmények adatai a Benchmarking adatbázisból valók.

8.  TÁRSADALMI  HATÁSSAL  KAPCSOLATOS 
EREDMÉNYEK

Intézményünk  azonosította  közvetett  partnereit  és 
különböző  rendszerezett  forrásokból  törekszik  az  igé
nyeiknek és az elégedettségi szintjüknek megismerésé
re. Minden tanévben elvégezzük partnereink elégedett
ség-mérését.  Elégedettségük  ékes  bizonyítéka,  hogy 
egybehangzóan azt jelezték: „csak így tovább!” Partne
reink  általános  elégedettsége  évek  óta  a  „nagyon  jó” 
eredményt mutatja. 

Partnerek elégedettsége
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1 – Az iskola tevékenysége összességében
2 – Munkatársak szakmai felkészültsége
3 – Munkatársak személyisége, viselkedése
4 – Problémakezelés színvonala
5 – Kapcsolattartás és tájékoztatás színvonala
6 – Iskolánk megbízhatósága
7a – Szakmai felkészültség fontossága
7b – Személyiség, viselkedés fontossága
7c – Problémakezelés fontossága
7d – Kapcsolattartás, tájékoztatás fontossága
7e – Megbízhatóság fontossága
8 – Ajánlaná-e másoknak az iskolát? 

Partnereink számára rendszeresen tarunk összejöve
teleket, beszámolókat (⇒ 6.b./4.3.). Ennek megfelelően 
beszámolunk  a  szakképzési  befizetések  felhasználásá
ról, a fejlesztéseinkről, az eredményeinkről. A tanulóin
kat  foglalkoztató  gyakorlati  képzőhelyek  képviselőit 

évente vendégül látjuk iskolánkban, ahol egy kis frissítő 
és harapnivaló mellett átbeszéljük a képzéssel kapcsola
tos teendőinket. 

Kollégáink egy része közfeladatokat is ellát pedagó
giai  munkája  mellett.  Önkormányzati  képviselőink  és 
még polgármester kollégánk is van. Az utóbbi években 
sokszor kapott miniszteri, minisztériumi, megyei és vá
rosi  elismerést  az  iskolánk,  és  kaptak  a  kollégáink. 
Ilyen  például:  a  Magyar  Köztársaság Ezüst  Érdemke
reszt, az Arany Katedra Díj, Zala Megye Közoktatásáért 
kitüntetés vagy a Keszthely Város Szolgálatáért kitünte
tés. Legkedvesebbek számukra a Zala Megyei Közgyű
lés által kiadott Pedagógiai Nívódíj és az oktatási mi
niszter által adományozott elismerő oklevél. Nagy meg
tiszteltetés volt  számunkra,  hogy igazgatónkat jelölték 
az Év Zalai Embere díjra, melyet végül nem ő kapott 
meg, de a jelöltség is hatalmas elismerés. Intézményünk 
rendszeresen szerepel  a nyomtatott  regionális  sajtóban 
és az elektronikus médiumok (helyi tv és rádió) felüle
tén is. A 2000. év óta 64 alkalommal szerepeltünk hír
ként a megyei és a városi újság hasábjain. A helyi rádió
ban és  a televízióban is  közel  ennyi  a megjelenésünk 
száma. A média sok szép eredményről számolhat be az 
iskola működése kapcsán, ezért folyamatosan keresik a 
velünk való kapcsolatot. Iskolánk vezetőit meghívják a 
közoktatási témákban életre hívott kerekasztal-beszélge
tésekre, nyilvános fórumokra, rendszeresen szerepelnek 
a  helyi  és  regionális  médiumokban,  mint  mértékadó 
közéleti személyiségek. 

Az iskola nagy figyelmet fordít a környezettudatos
ságra  és  az  egészséges  életmód  kialakítására.  Ennek 
eredménye többek között az elhasznált elemek szelektív 
gyűjtése, a városi parlagfű-irtási és szemétszedési akci
ókban való részvétel („Tavaszi nagytakarítás” – kb. 500 
fő), az iskolai egészség-megőrzési programok szervezé
se.  Nagyváthy  Tagintézményünk  Környezetvédelmi 
Csoportja minden évben kb. 30 fővel vesz részt a kör
nyék egy tavába igyekvő védett békák befogásában és a 
főúton történő biztonságos átjuttatásukban. Évente sok-
sok száz békát mentenek így meg. Folyamatosan igyek
szünk energiafelhasználásunk mértékét csökkenteni. Át
tértünk  a  kis  vízfogyasztású  eszközök (nyomógombos 
csapok és  takarékos  WC öblítők)  használatára.  Egyre 
nagyobb számban alkalmazunk energiatakarékos fény
forrásokat és egy jelenleg elbírálás alatt lévő pályáza
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tunkban megfogalmazottaknak megfelelően, szeretnénk 
áttérni pellet-tüzelésű kazánra. Mindezzel egyidejűleg a 
még nem felújított nyílászáróink cseréje is napirenden 
van. Mindennél fontosabbnak tartjuk a tanáraink, első 
sorban is  az osztályfőnökök,  környezettudatos  nevelé
sét.  

Intézményünk  folyamatosan  biztosítja  a  törvényes 
működés  feltételeit.  Minden  fajtájú  és  szintű  követel
ménynek maradéktalanul  megfelel  az  iskolánk.  Elma
rasztaló  megállapítást  működésünkkel  kapcsolatban 
még nem kaptunk. Rendszeresen vizsgálja munkánkat a 
tűzoltóság,  az  ÁNTSZ,  a  munkaügyi  felügyelet,  az 
ÁSZ, az OH, a tulajdonos és fenntartó önkormányzatok 
stb. Vizsgálják többek között a gazdálkodást, és a pályá
zati  pénzek,  a  szakképzési  hozzájárulások  helyes  fel
használását  is.  Az intézmény megalapítása óta  mindig 
pontosan  teljesítette  adózási  és  járulékfizetési  kötele
zettségeit.  Ennek  eredménye,  hogy  a  pályázatainkhoz 
szükséges  igazolásokat  az  illetékes  hivatalok  minden 
esetben  kiállították.  Az intézmény mindig  megfelelt  a 
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének. Ez nem 
csupán a hivatalos, kötelező adatszolgáltatásra vonatko
zik, hanem például a munkaügyi központ (végzősök és 
elhelyezkedési  adatok),  a  Megyei  Pedagógiai  Intézet 
(továbbképzések,  versenyek,  beiskolázás),  az  NSZFI 
(szakképzési létszám- és végzettségi adatok) megkere
séseire is.

Intézményünk az iskoláztatásban betöltött szerepén 
túl, résztvevője a város társadalmi életének. Iskolánk és 
képviselői rendszeresen részt vesznek a város kulturális 
és sportrendezvényein,  a megemlékezéseken. Intézmé
nyünk rendszeresen helyet  biztosít a választások, nép
szavazások során a szavazókörök berendezése számára. 
Az ország legnagyobb középiskolás seregszemléjének, a 
közel 5000 fős Helikoni Ünnepségeknek főszervezői és 
társ-házigazdái is vagyunk. Ezeken kívül a városi vér
adó  napokon  felnőtt  korú  tanulóink  nagy  számban 
(évente 40-50 fő) vesznek részt, aminek elismeréseként 
kaptuk meg a Vöröskereszt oklevelét. A véradást segítő 
kollégánk évtizedes munkájáért Ezüst fokozatú kitünte
tést vehetett át 2007-ben. Aktivitásunknak köszönhető
en, 2008-ban a Vöröskereszt kitelepül az iskolánkba hi
vatalos  véradó  napot  szervezni.  Rendszeresen  szerve
zünk  közös  rendezvényeket  közvetett  partnereinkkel 
karöltve. Az Iparkamarával együtt  vizsgákat,  tanfolya
mokat, a TIT keretén belül előadássorozatokat. A Nem
zeti  Szakképzési  és  Felnőttképzési  Intézettel  karöltve 
országos  felnőttképzési  konferenciákat  szervezünk,  a 
szakmai  tananyagfejlesztésekben  részt  veszünk  (⇒ 
9.b.5/3.).  A kishajó-  és  csónaképítő  szakma  OKJ-ben 
való megjelenése, a szakmai anyag kidolgozása kollégá
inknak köszönhető.

9. KULCSFONTOSSÁGÚ EREDMÉNYEK

9.a Az intézmény kulcsfontosságú eredményei
9.a.1/1.a  A Zala Megyei Közgyűlés felülvizsgálta 

az intézményi programokban foglaltak megvalósulását. 
Idézet  a  fenntartó  a  Zala  Megyei  Közgyűlés 
33/2006(VI.08) OHB határozatából: „A közgyűlés hatá
rozatban részesítse dicséretben az intézmény kiváló mi
nőségirányítási rendszerének működtetéséért a keszthe

lyi  Asbóth  Sándor  Térségi  Középiskola  Szakiskola  és 
Kollégium minőségügyi vezetőjét”.

9.a.1/1 Beiskolázási mutató . A jelentkezők – 
felvettek aránya szakiskolai osztályokba
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9.a.2/1.a Országos kompetencia mérés 
szövegértés olvasás eredmények
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9.a.2/1.b Országos kompetencia mérés szövegértés olvasás 
eredmények az országos átlag tükrében (2006)
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9.a.2/.1.c  Országos kompetencia 
mérés matematika eredmények
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9.a.2/1.d Országos kompetencia mérés 
eredménye matematikából az országos átlag 

tükrében (2006)
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Az országos kompetencia-mérésen intézményünk tanu
lói az országos átlag felett teljesítettek – egy terület ki
vételével.

9.a.2/2.a Az országos kompetencia mérés 
eredménye a hozzáadott érték (CSH - index) 
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9.a.2/2.b Az országos kompetencia mérés eredménye a 
hozzáadott érték (CSH-index) tekintetében
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Hozzáadott érték tekintetében intézményünk a hasonló 
típusú intézményekkel szemben elvárt teljesítményt je
lentősen meghaladja.

9.a.2/4.a Összehasonlító táblázat 2006/07. tanév pró
baérettségi és érettségi vizsga eredményeiről

12/A 12/B 12/L Tantárgy neve 
próbaérettségi érettségi próbaérettségi érettségi próbaérettségi érettségi 

magyar nyelv 
és irodalom 2,61 3,06 3,15 3,69 2,86 3,62 

matematika 1,84 2,18 2,69 2,76 2,27 2,04 
történelem 2,64 3,12 4,48 3,69 2,81 3,13 
angol nyelv 2,43 3,71 2,83 3,57 0 0 
német nyelv 3,2 3,28 0 0 4,25 4,15 

 

9.a.2/4.b Összehasonlító diagram a 2006/07 tanév 
próba szakmai vizsga és szakmai vizsga 

eredményeiről
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A próbaérettségik és próbavizsgák után még egy hónap 
állt rendelkezésre a hiányosságok pótlására. Az eredmé
nyek tanúsága szerint a kollégák megfelelően azonosí
tották és orvosolták a problémákat. 

9.a.2/4.c Kamarai szintvizsgák eredményei
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9.a.2/5.a Nemzetközi Pisa felmérés eredménye 
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9. évfolyam

9.a2/5.b Nemzetközi Pisa felmérés eredményei 
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10. évfolyam

A nemzetközi mérésen is sikerült bizonyítani, hogy az 
iskolában folyó oktató-nevelő munka magas szintű, az 
országos átlag feletti.
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9.a.2/6.a SZFP "A" komponens MATEMATIKA 
felmérés eredménye (átlag %-ban)
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9.a.2/6.b SZFP "A" komponens MATEMATIKA 
eredménye (szórás %-ban)
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9.a.2/6.c SZFP "E" projekt eredményei NÉMET 
NYELVBŐL (átlag %-ban)
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Az  SZFP program  eredményességét  igazolja,  hogy  a 
program  lezárásaként  elvégzett  mérések  eredményei 
minden téren az országos érték felett vannak. 

9.a.3/1 Szakiskolai osztályok magatartás átlaga

0

1

2

3

4

5

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

tanév

át
la

g

9.  évfolyam  

10.  évfolyam

11.  évfolyam

12.  évfolyam

9 . a . 3 / 2  S z a k i sk o l a i  o sz tá l y o k  
sz o rg a l o m  á tl a g a

0

0 ,5

1

1 ,5

2

2 ,5

3

3 ,5

4

2 0 0 2 /2 0 0 3 2 0 0 3 /2 0 0 4 2 0 0 4 /2 0 0 5 2 0 0 5 /2 0 0 6 2 0 0 6 /2 0 0 7

ta n é v

át
la

g

9 .  é v fo ly a m   

1 0 .  é v fo ly a m

1 1 .  é v fo ly a m

1 2 .  é v fo ly a m

9.a.3/3a Statisztikai adatok az intézmények egyesítése 
előtt a tanulók helyzetéről 
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9.a.3/3b Belső intézkedések statisztikája 
ifjúságvédelmi ügyekben
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9.a.3/3.c 2007/2008 tanév statisztikája a tanulók 
helyzetéről
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9.a.4/1.a A kiemelt tantárgyak eredményeinek 
változása %-ban a 9. évfolyamon 2006/2007-es 

tanévben
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A 9. évfolyamon a legnagyobb fejlődést az angol és a 
matematika  tárgyból  érték  el  a  tanulók,  de  a  belépő 
eredmények ezekből a tantárgyakból a leggyengébbek.
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9.a.4/1.b  Szakmai vizsgák eredményei
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9.a.4/1.c A szolgáltató és elektrotechnikai 
technikus szakmacsoport érettségi eredményei
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A záróvizsgák eredményei szignifikánsan nem változtak 
a vizsgált időszakban, kivéve az angol nyelvet, amely 
jelentősen javult, illetve a matematikát, amely jelentő
sen  romlott.  Ennek  oka  valószínűleg  az  új  kétszintű 
érettségi bevezetése és az érettségit megelőző személyi 
változás.

9.a.4/2 Szakiskolai évfolyamok 
lemorzsolódási adatai
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9.a.4/2.b Lemorzsolódás %-ban

0
2
4
6
8

10
12

2003/2004 2005/2006

9.évf

10.évf

11.évf

12. évf.

országos

Az 1/11. évfolyamon tapasztalható kiugróan magas le
morzsolódás  oka,  hogy  több  olyan  szakmát  indítunk, 
amelyhez  8  általános  elvégzése  elegendő.  Ezekben  a 

csoportokban  egy  ilyen  tanuló  egy  érettségizett  diák 
mellett nehezen érvényesül.

9.a.4/2.c Bukások aránya %-ban
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9.a.4/3 Végzős tanulók nyomonkövetési mutatói
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9.a.5 Éves költségvetés adatai, egy tanulóra jutó forrás 
összege Ft-ban
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2005-ben az SZFP pályázatban való részvétel hozott je
lentős pályázati forrást az iskolának.

9.a.4/4 Tanulmányi versenyek eredményei

Tanév
Versenyeken elért helyezések

Megyei Területi Országos
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2000/01 1 1 1 1 1 2 1 1 3
2001/02 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1

2002/03 5 5 3 1 1 1 2 6 3 1 1 1

2003/04 4 2 3 1 1 1 2 1 4 2 2 2 1 1
2004/05 6 1 3 1 0 1 0 0 3 3 1 0 0 2 1 1 0 0
2005/06 2 7 4 4 1 5 3 1 1 1 2 2 2 3 5 1 3 0
2006/07 3 0 1 1 1 0 3 3 5 5 2 2 1 1 3 0 0 0
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9.b Az intézmény kulcsfontosságú mutatói

9.b.1/1 Dicséretek száma
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9.b.1/1.b Fegyelmi intézkedések száma
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9.b.1/2 Az intézmény egy főre eső hiányzási 
adatai
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9.b.2/1 Az intézményi források bővítésének 
mutatói (ezer Ft)
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9.b.2/2 Költségvetési adatok (%)
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9.b.3/3 Belső auditokon feltárt nem 
megfelelőségek száma

10

4
3

5

0

2

4

6

8

10

12

2004 2005 2006 2007

Nem megfelelőségek
száma

9.b.3/4.a Az intézmény által elindított új képzések
Tanévek 
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Ügyintéző titkár II. képzés   X          
Emelt szintű nyelvoktatás     X        
Emelt szintű informatikai oktatás       X      
Szerkezetlakatos / OKJ        X     

Béri  
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Kőműves / OKJ        X     
Fizioterápiás asszisztens képzés X            
Környezetvédelmi technikus / OKJ  X

  
          

Informatika szakmacsoport  X           
Hulladék-gazdálkodási technológus        X     

Nagyváthy  
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Sportiskolai osztály            X 
 

9.b.3/4.b Az újonnan bevezetett szakmákban 
végzett tanulók száma
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Az újonnan indított szakmák, szakirányok népszerűek a 
jelentkezők körében

9.b.3/4.c
2005-ben bevezettük:
 - Dunántúlon egyedülálló forgó rendszerű alapozó kép
zést, melynek keretében a 9-10. évfolyamos szakiskolai 
tanulók  megismerkedhetnek  valamennyi  az  iskolában 
oktatott  szakterülettel,  megkönnyítve  ezzel  a  pályavá
lasztást.
 - Bevezettük a megyében egyedülálló módon az össze
vont képzést, számos hiányszakmában a jelentkezők kis 
létszáma miatt nem indul képzés, mi egy csoportban ok
tattuk 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. Konzul
tációs  lehetőséget  biztosítva  a  munkaviszonyban  lévő 
felnőtteknek. - Az országban elsőként bevezettük a szol
gáltató szakmacsoport szakközépiskolai képzését 2001-
től (⇒ 9.b 5/3). A Sulinet  Digitális  tudásbázist az or
szágban az elsők között kezdtük alkalmazni. Kollégáink 
aktív  résztvevői  a  TISZK,  a  NSZFI,  az  MSZT és  az 
egyéb  szakmai  továbbképzéseknek.  Részt  vettünk  az 
SZFP szervezett továbbképzésein, konferenciáin, külföl
di tanulmányútjain. 
Részt vettünk:
- Sulinova Kht : áttérés a kompetencia alapú oktatásra
- NFT  HEFOP 3.2.1 A szakképzés tartalmi, módszerta
ni  és  szerkezeti  fejlesztése:  Új szakképzési  szerkezet” 
programjában 
- OKJ átalakítási konferencián
- NFT ROP 3.2.1 projekt menedzsment képzésén.
- Részt vettünk a COMENIUS I. program keretében az 
egységes európai fodrász szakmai jelölésrendszer kidol
gozásában, és egy négykötetes tankönyv elkészítésében.
A LEONARDO program keretében fodrász tanulóink 3 
hetes franciaországi szakmai gyakorlaton vehettek részt. 
Több kollégánk végzett tananyagfejlesztést, készített ta
nulást segítő jegyzeteket, illetve tankönyveket.

9.b/4.1 Tantermekre eső órák száma/nap
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9.b.4/1.b Iskolapad kihasználtsága %-
ban
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A szakiskolai  képzés  rendszere  miatt  a  tantermek  ki
használtsága nem egyenletes, az esti tagozat működése 
miatt és a kollégiumi tantermek délutáni használata mi
att 100% feletti a kihasználtság.

9.b.5/3  Az intézmény saját innovációja
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9.a.6/1   9. évfolyam belépő szintvizsga 
eredmények
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1. sz. Melléklet

. Asbóth Sándor TKSZK szervezeti felépítése IGAZGATÓ

Minőségügyi vezető Minőségirányítási rendszert tá
mogató szervezet

Tagintézmény-
vezető

Tagintézmény-
vezető

Közismereti 
igazgatóhelyettes

Műszaki
igazgatóhelyettes

Gyakorlatioktatás-
vezető

Műszaki ve
zető

Kollégium-
vezető

Gazdasági ve
zető

Élelmezés-
vezető

Gondnok

Gazdasági és 
ügyviteli dol

gozók

Technikai és 
konyhai dol

gozók

Kollégiumi
DÖK 
vezető

Kollégiumi
nevelők

Tűzvédelmi
megbízott

Karbantartók

Szakmun-ká
sok

Portások

Gépkocsi-ve
zető

Szakoktatók

Szakmai mk.

Szakmai csop. ve
zető

Oktatástechnikus

Számítógép-rend
szergazda

Szakmai tanárok

Közismereti mk.

Szakmai csop. 
vez.

Pedagógiai mk.

Fegyelmi bizott
ság

Iskolai DÖK ve
zető

Könyvtáros

Ifjúságvédelmi 
felelős

ISK vezető

Közismereti ta
nárok

Tagintéz-
ményvezető-
helyettes

Tagintéz-
ményvezető-
helyettes

Közismereti ta
nárok
Kollégiumi ne
velők
Könyvtáros
DÖK vezető
Ped. mk.
Közism. mk.

Szakmai 
tanárok
Szakoktatók
Szakmai mk.

Közismereti 
tanárok
Kollégiumi 
nevelők
Könyvtáros
DÖK vezető
Ped. mk.
Közism. mk.

Szakmai taná
rok
Szakoktatók
Szakmai mk.



2. sz. Mellélet

Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium minőségirányítási rendszer fo
lyamatainak sorrendje és kölcsönhatása:

K

Ö

V

E

T

E

L

M

É

N

Y

E

K

P
A
R
T
N
E
R A vezetőség

 felelősségi köre
(MK 4. MK 5.)

MIR létrehozása, működtetése
Partner igények meghatározása
Minőségpolitika meghatározása
Minőségcélok meghatározása
Minőségtervezés
Vezetőségi átvizsgálás

Gazdálkodás az erõforrásokkal
(MK 6.)

Erõforrás tervezés
Erõforrás biztosítás
(kiválasztás, infrastruktúra,
munkakörnyezet)
Erõforrások fenntartása
(képzés, infrastruktúra,
munkakörnyezet)

Mérés, elemzés,  fejlesztés
(MK 8.)

Figyelemmel kísérés és mérés
Eltérések kezelése
Adatok elemzése
Fejlesztés
(helyesbítõ tevékenység
megelõzõ tevékenység)

Szolgáltatás nyújtása
(MK 7.)

Szerzõdéskötés
Tervezés és fejlesztés
Beszerzés
Oktatás
Nevelés
Iskolarendszeren kívüli felnõttképzés
és vizsgáztatás
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A minőségirányítási rendszer folyamatainak összefüggései


