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1 BEVEZETÉS 

 
 

1.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI 

Az intézmény 
 neve: Széchenyi István Szakképző Iskola 
 székhelye: 8300 Tapolca, Móricz Zs. U. 8. 
 tel./fax: 87/412-766, ℡ 87/411-287 
 E-mail: szechenyiszki@keri-tapolca.sulinet.hu 
 
Az intézmény fenntartója 
 Tapolca Város Önkormányzata 
 
Az alapító okirat 
 60/2004.(III.12)Kh.számú Tapolca Város Képviselő-testületi határozata. 
 
Az intézmény jogállása: 

 Az intézmény önálló jogi személy, gazdálkodás szempontjából önálló 
 költségvetési szerv. 
 

Működő alapítványok: 
 Kereskedelmi és Ipari Szakmunkásképző Intézet Szakképzési alapítvány 
. 
 

 
1.2 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 

A több mint 110 éves múltra visszatekintő Széchenyi István Szakképző Iskola 
minőségfejlesztési programját tartja a kezében. 
A régi szakmunkásképzés kinőtte magát, ma már többféle képzést folytatunk. 
A jelenlegi struktúrában, új székhelyünkön 1985 óta működünk. 
Folyamatosan változtak tárgyi és személyi feltételeink, a képzés szerkezete, tartalma. 
Azonban legfontosabb sajátosságainkat, értékeinket megőriztük, gyökereink a múltba 
nyúlnak vissza. 
 
    A kezdetektől nagy az érdeklődés iskolánk iránt. Ma már volt tanítványaink hozzák ide 
gyermekeiket, unokáikat, gyakran kíséri tanítványunk felvételire testvérét. 
 Számunkra ez a szakmaszeretet és az iskolához való kötődés legszebb bizonyítéka. 
Hagyományosan olyan tanári gárda oktatja, neveli gyermekeinket, akikkel célul tűzhettük  
ki a minőségi szakemberképzést. Bátran kijelenthetjük, hogy mindig derű, kiegyensúlyo- 
zottság és emberség jellemezte iskolánk légkörét. Régi és új hagyományok segítik a tanulók 
és tanárok egymáshoz való közelkerülését. 
 
    Kiemelt – és a mindennapi életben megvalósuló – célunk a szülőkkel való szoros kapcsolat 
kialakítása, fenntartása, a gyerekek fejlődését elősegítő együttműködés. Ez tovább erősödik, 
ha a szülői munkaközösség szervezeti kereteit egyre gazdagodó tartalommal 



 4

töltjük meg. 
 
    Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyerekeink ne csak elméletileg legyenek felkészültek. 
Igyekszünk a képzést közelebb hozni – a kereskedelmi, vendéglátó-ipari és ipari szolgáltató 
szervezetek munkájában való aktív részvétellel és saját rendezvényeinkkel – az élő munka 
követelményeihez. 
A környék kereskedelmi és ipari egységeivel kezdettől fogva jó kapcsolatban vagyunk. 
Együttműködünk a szakmai követelmények kialakításában, az eredmények értékelésében,  
a feltételek megteremtésében és a tanulók képzésében egyaránt. 
 
Iskolánknak a 2003-2004-es tanévben 605 beiratkozott nappali tagozatos és 70 fő levelező 
tagozatos tanulója van. 

1.2.1  Képzési szerkezete 

 
 ÉVF. OKTATÁS TARTALMA AZ OKTATÁS CÉLJA 

SZAK-
ISKOLA 

 
 

SZAKMAI 
KÉPZÉS 

 

9.-10. 
 
 
 

1/11.-2/12. 

Az általános műveltséget 
megalapozó és szakmacsoportos 

alapozó képzés 
 

Szakmai ismeretek 

Alapműveltségi vizsgára 
Való felkészítés 

Szakmaválasztás megalapozása 
 

Szakmai vizsgára való 
felkészítés 

SZAK-
KÖZÉP-
ISKOLA 

 
 
 

9.-12. 
 
 
 
 

1/13-.2/14. 

Az általános műveltséget 
megalapozó és szakmacsoportos 

alapozó képzés 
 
 

Szakmai ismeretek 

Alapműveltségi vizsgára 
és 

érettségi vizsgára való 
felkészítés 

 
Szakmai vizsgára való 

felkészítés 
 
 
Legfontosabb eredményeink: 
A nevelőtestület mindig igyekezett a megújulásra, törekedett a korszerű oktatási 
módszerek megismerésére. Ennek eredményeképpen az országban elsőként vezettük 
be a nagykereskedelmi eladó képzést, elsők között voltunk az Integrált oktatás 
bevezetésében is. Bekapcsolódtunk a PHARE és világbanki programokba. Jelenleg a 
Szakiskolai Fejlesztési Program „A” és „B” komponensének  tevékeny résztvevői 
vagyunk. 
 
 
1.3 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MÚLTJA 

Az elmúlt két tanévben az iskolánkban folyó minőségbiztosítási tevékenység alapja a 
Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program partnerközpontú működést 
szolgáló intézményi modelljének a bevezetése, működtetése volt. Ezen túl részt 
veszünk a Szakiskolai Fejlesztési Program „Önfejlesztő iskola” minőségfejlesztési 
komponensében is. 
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2 MINŐSÉGPOLITIKA 

 
 
 

2.1 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 

MIP 40§ 
(10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű 

végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza 
minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében 
minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és 
minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási 
programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi 
minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az 
intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. 
Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt. 60-61.§) és az iskolai, 
kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63.§) véleményét. Az intézményi 
minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 
(11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény 

működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló 
elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell 
meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a 
vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. 

 
 
 
 A fenntartó minőségpolitikája, az intézményre vonatkozó fejezete 

Melléklet: 
Önkormányzati MIP 10. o. középfokú oktatási intézményekre vonatkozó fejezete. 
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2.2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 

Az iskola jövőképe 
Az állandóan változó szakképzés miatt konkrétan nem megfogalmazható. 
Legfontosabb irányai: 
Új szakképzési formák 
Az oktató nevelő munka színvonalának javítása 
A tanulók egyéni képességfejlesztés módszertanának kidolgozása-korrekciós programok. 
Ezek megvalósulása az alapja az iskola létének jelenének és jövőjének. 

2.2.1 Minőségpolitikai nyilatkozat 
A kor igényeit kielégítő, magas színvonalú szakmai képzés a célunk. 
Több évtizedes hagyományainkra alapozva, értékeinket megtartva, de mindig megújulva 
valósítjuk meg az elfogadott oktatási és nevelési programunkat. 
Törekszünk kialakítani tanulóinkban a szakmájuk iránti igényességet és elkötelezettséget. 
Ennek alapfeltételeként biztosítjuk számukra a jó személyi és tárgyi feltételeket. 
Célunk megvalósítása érdekében intenzív mindennapi kapcsolatra törekszünk a családokkal, a 
vállalkozókkal, a szponzorokkal és a várossal. 
 
Ennek érdekében: 

• Intézményünk kinyilvánítja, hogy a nehezedő körülmények mellett a 
továbbiakban is a sok évtizedes hagyományoknak megfelelően, jó hírnevét és 
oktatási színvonalát őrizve fog működni. 

 
• Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink művelt és egészséges tagjai legyenek a 

társadalomnak. Felelősek vagyunk diákjaink neveltetéséért, szellemi, testi, 
kulturális fejlődéséért. Ennek érdekében vállaljuk, hogy szilárd 
alapműveltséget, klasszikus polgári értékeket közvetítünk tanulóinknak. 

 
• Színvonalas EU Konform oktatással vállaljuk az iskola profiljához igazodó 

korszerű ismeretek nyújtását. 
 

• Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése 
minden dolgozó személyes felelőssége. Mindezeket jól felkészült, szakmailag 
igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész 
munkatársakkal és velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. 

 
• Iskolánk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy 

partnerei igényeit, elvárásait minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, 
igazodva az intézményünket érintő kihívásokhoz. 

 
Minőségpolitikánk alapeleme a társadalmi, törvényi változásokhoz rugalmasan 
alkalmazkodó tartalmi és szervezési szabályozás. 
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2.3 CÉLOK 

2.3.1 Olyan ismereteket szeretnénk közvetíteni, melyek: 
 

- megalapozzák a tanulók általános műveltségét, ezzel a szakképzésben vagy 
felsőfokú intézményben való továbbtanulást, és a későbbi folyamatos önképzést 

- betekintést adnak a szakmacsoportok szakmáiba, ezzel segítve a pályaválasztást 
- az önálló életkezdés szakaszában hasznosíthatók, 
- szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelentenek, ill. szakképzésben folytatott 

tanulmányok esetén beszámíthatók a szakképzési időbe 
- olyan szakmai elméleti alapot adnak, melyek a gyakorlati tapasztalatokkal 

kiegészítve hozzájárulnak ahhoz, hogy tanulóink vállalkozó szellemű, jó 
szakemberekké válhassanak. 

 
 
 
 
2.4 A FENNTARTÓ ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT MINŐSÉGI 

ELVÁRÁSOK 

 
1. A 2004/2005. tanévtől, a középfokú iskolákban a fenntartó által meghatározott 

beiskolázási keretek között, teljesül a működési körzetükből érkező azon tanulók 
felvétele, akik megfelelnek az intézmény által felállított felvételi követelményeknek. 

2. Az iskola pedagógiai programjában 2004-től megjelenik a tanulók életkori 
sajátosságainak megfelelő, képességeinek kibontakozását szolgáló nevelésére és 
oktatására, készségfejlesztésére, tankötelezettségük teljesítésére vonatkozó törekvés. 

3. Az intézmény területén 2004-től nem emelkedik a tanuló- és gyermekbalesetet 
esetlegesen előidéző okok száma, ezek megszüntetésére tett intézkedéseket az 
évenkénti jegyzőkönyvek tartalmazzák. 

4. Pedagógiai programúkban megjelenik 2004-től a tanulók testi és lelki állapotának 
javítására vonatkozó tervszerű küzdelem, a szükségesnek ítélt pedagógiai 
módszerekkel – akár külső résztvevők bevonásával – a drog, az alkohol és a 
dohányzás térhódítása ellen, illetve visszaszorításáért. 

5. A 2006/2007. tanév végére, a partneri elégedettségmérés szerint legalább 50 %-os 
arányban, a pedagógusok és tanulók, valamint a tanulók és tanulók kapcsolatait 
bensőséges, partneri légkör jellemzi az iskolában. Az intézmény ennél alacsonyabb 
eredmény elérése esetén intézkedési tervet készít a partneri elégedettség növelése 
érdekében. 

6. 2008. augusztus 31-ére az osztálytermek, illetve az iskolai környezet esztétikája, 
felszereltsége megfelel a kötelező eszközjegyzékben előírtaknak. 

7. Pedagógiai programúkban 2004-től megjelennek a hátrányos helyzetű tanulók 
felzárkóztatására, a tehetséggondozásra, pályaorientációra, továbbá az e célokat 
elősegítő programokra vonatkozó elképzelések. 

8. A 2006/2007. tanév végére az iskolában tanulók idegen nyelv ismerete növekszik. 
9. 2005. szeptember 1-jétől valamennyi tanuló és pedagógus számára biztosított lesz az 

intézményben a számítástechnikai eszközökhöz, illetve az internethez való hozzáférés 
lehetősége a tanítási idő alatt, illetve az ezt követő legalább két órában. 

10. A középiskola 2004. szeptember 1-jétől tervezett, rendszeres és ellenőrizhető 
tájékoztatást ad a tanulók szülei részére – részletes és érdemi módon – a tanuló 
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fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről, segítséget nyújt a tanulók 
neveléséhez. 

11. 2006-ra kialakul a negyedévenkénti rendszeres kapcsolattartás az illetékes gyermek- 
és ifjúságvédelmi, szociális- és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai 
szakszolgálattal, a tanulók érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében. 

12. A középfokú oktatási intézmények tanulói szervezett tanulmányi, szakmai, kulturális 
és művészeti versenyeken, fesztiválokon vesznek részt. Az iskola a tehetséggondozás 
keretében felkészíti az adott területen kiemelkedő képességű tanulóikat arra, hogy 
eredményesen szerepeljenek e megmérettetéseken. 

13. Az iskola 2004-től éves munkatervében meghatározottan szervez, rendez iskolai 
tanulmányi versenyeket, vetélkedőket, kulturális és művészeti bemutatókat tanulói 
számára, tanévenként legalább egy-egy alkalommal. 

14. A szakközépiskola tanulóinak 2 %-a továbbtanul felsőoktatási intézményben, vagy 
felsőfokú szakképesítést szerez. Az iskola lehetőséget biztosít tanulóinak a különböző 
szintű érettségi és szakmai vizsgákra való felkészüléshez. Segítséget nyújt a 
pályaválasztásban, a munkaerőpiacon való eligazodásban, elhelyezkedésben. 

15. A középiskola 2004. szeptember 1-jére rendelkezik felülvizsgált és az iskolaszék által 
véleményezett, a nevelőtestület által elfogadott, a fenntartó által jóváhagyott 
pedagógiai programmal. 
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3 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 
 

3.1  A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE, FELELŐSSÉGE A 
MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MŰKÖDTETÉSÉBEN 

 
Az intézmény vezetése elkötelezett a MIP kidolgozásában és végrehajtásában. 
Felelősséggel vállalja a minőségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazottak 
mindenkori betartását és betartatását. Szervezetet hoz létre és működtet a 
minőségfejlesztési terv végrehajtására. Személyes példamutatással erősíti a minőségi 
munkavégzést, segíti ebben a teljes alkalmazotti kör mindennapi tevékenységét. A 
stratégiai tervezés területén biztosítja az alapdokumentumok elkészítését, azok 
folyamatos felülvizsgálatát. Szervezi a lehetséges közvetett és közvetlen partnerekkel 
az együttműködést, a velük kialakított kommunikáció folyamatosságát. Gondoskodik 
arról, hogy a minőségi munkához szükséges tárgyi, szellemi és humán erőforrások 
rendelkezésre álljanak. Az intézmény jogszerű működtetésének biztosítására 
összehangolja azon dokumentumok tartalmát, melyek az intézmény működését 
szabályozzák. 

 
 

3.1.1 Jogszerű működés 

 
Az alább felsorolt belső dokumentumaink meghatározzák intézményünk jogszerű 
működését: 

• Alapító okirat 
• Szervezeti és Működési Szabályzat és az SZMSZ mellékleteit képező 

önálló szabályzatok  
• Pedagógiai Program és a PP mellékleteit képező tantárgyi dokumentumok 
• Házirend  
• Intézményi Minőségirányítási Program 

 
Az intézmény vezetés fontosnak tartja, hogy az iskola életét szabályozó jogi 
dokumentumok, törvények, rendeletek a fenntartó vagy az intézmény belső 
szabályozói, minden munkatárs számára hozzáférhetőek legyenek, azokat mindenki 
ismerje és betartsa. 
Ezen dokumentumok partnereink számára szabadon hozzáférhetők: 

• az igazgatóságon 
• a tanári helyiségben 
• az iskola könyvtárában. 
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3.1.2 Vezetési modell bemutatása 

 
a.) Hatás és feladatkörök pontos elhatárolása.  
SZMSZ-ben található 
 
b.) Minőségügyi szervezet: 
 
Az iskolai minőségbiztosítással, a partnerközpontú működéssel kapcsolatos iskolai 
feladatok megvalósítását 2003. szeptember 1-étől az iskola pedagógusaiból alakult 2 
fős munkacsoport irányítja, melynek vezetőjét és tagjait a munkaközösségek 
javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója bízza meg. 
 
3.1.3 A minőségügyi szervezet struktúrája: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MUNKAKÖZÖSSÉGEINEK KÉPVISELŐI 

IGAZGATÓ 

IGH 

MINŐSÉGÜGYI 
VEZETŐ 

OSZTÁLYFŐNÖKI KÖZISMERETI 
TÁRGYAK 

SZAKMAI 
TÁRGYAK 

1.1 NEVELŐTESTÜLET 

MINŐSÉGI KÖRÖK 
HORIZONTÁLIS ÉS VERTIKÁLIS
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3.1.4 Feladatok, felelősségelosztás meghatározása: 

KT.54.§/1/: A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai 
munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási 
programjának működéséért. Az igazgató kiemelt feladata a folyamatos minőségügyi 
belső képzés. 
 
Minőségügyi vezető: 
A minőségbiztosítás alkalmazásával kapcsolatos teendők irányításáért felelős. 
Feladatait a munkaköri leírása alapján végzi. A minőségügyi munkába szükség esetén 
dolgozói munkacsoportokat von be.  
A minőségvezetési munkacsoport minden egyéb minőségfejlesztési tevékenységet 
csapatmunkával lát el. 
 
Minőségi körök (munkacsoportok): 
Az iskolai kulcsfolyamatok meghatározása közös munka eredménye. A 
kulcsfolyamatok szabályozását és szakmai javítását a vezetők által megbízott, 
önkéntességen alapuló,3 – 5 főből álló minőségi körök látják el. 
 
A vertikális szakmai minőségi körök hátterét az iskola szervezeti hagyományaiban 
aktívan közreműködő szakmai munkaközösségek alkotják. Feladatuk az iskola 
működésének kulcsfolyamataiban a szaktárgyi metszetek követése, gondozása, az 
iskolai, pedagógiai mérések, elégedettség-vizsgálat, stb. 
 
A horizontális minőségi körök feladata: az iskola működését érintő, rendszerszintű 
problémák vizsgálata. 
 
 
3.2 TERVEZÉS 

 
3.2.1  

Célunk olyan tervezési struktúra kialakítása, mely eszköz lehet a kiszámítható, 
ellenőrizhető, egyenletes iskolai munkában. 
Feladatunk a stratégiai tervezés érvényesítése, operatív tervezés kidolgozása, a 
tervezési szintek meghatározása, valamint hogy az elfogadott tervek mindenki számára 
hozzáférhetők legyenek. A stratégiai tervet az éves munkatervek bontják le operatív 
feladatokra. 
Meglévő elemeink: Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, éves 
tervek (munkaközösségi szintű szakmai munkatervek, a Diákönkormányzat és a Szülői 
Munkaközösség munkatervei, továbbképzési terv), Házirend. 
Fejlesztésre váró elemek: MIP elfogadása, szükséges elemekkel kiegészítése. 
 



 12

 
3.2.2 Stratégiai tervezés 

 
Az iskolában folyó tartalmi munkát meghatározó alapdokumentum az iskola 
Pedagógiai Programja. Az itt rögzített alapelvekre épül az intézmény 
Minőségpolitikája és Minőségcéljai. 
A stratégiai terveket az éves munkatervek bontják le operatív feladatokra. Az 
intézmény belső működési rendjének szabályait az SZMSZ és a Minőségirányítási 
rendszer együttesen tartalmazzák. 
 
 
A stratégiai dokumentumok módosítása: 
Az igazgató megbízza az igazgatóhelyettest, minőségügyi vezetőt, aki szakmai 
munkacsoportoknak kiadja a részfeladatokat. A módosítás, felülvizsgálat után 
nevelőtestületi értekezleten a készítő vitára bocsátja az új dokumentumot. A törvényi 
megfelelésért, a jóváhagyás szintjeiért az igazgató felelős. 
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3.2.3 Éves tervezés 

 
Az alapvető általános és szakmai dokumentumok tartalmi megvalósulását operatív 
szinten az alábbi dokumentumok segítik: 

• Intézményi éves munkaterv, munkaközösségi munkatervek, beszámolók 
• Intézményi éves eseménynaptár 
• Továbbképzési program és beiskolázási terv 
 
 

3.2.4  Az intézmény működését szabályozó egyéb dokumentumok: 

• Ügyintézési, iratkezelési szabályzat 
• Jegyzőkönyv, határozat, értesítés 
• Tanügyi nyomtatványok 
• Formai előírások-kinevezés 
• Munkaköri leírás 
• A gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok 
• Munkavédelmi szabályzat 
• Tűzvédelmi szabályzat 

 
 

3.2.5 A tervkészítés bemenő adatai 

 
A stratégiai tervezés során az alábbi adatokat, információkat figyelembe kell venni: 
 

• törvények, országos, helyi szintű jogszabályok; 
• érvényes fenntartói tervezési dokumentumok, intézkedési terv; 
• a város, a megye, a régió közoktatási koncepciója; 
• közoktatással kapcsolatos statisztikák, elemzések; 
• nemzetközi tapasztalatok, tendenciák; 
• érvényes belső dokumentáció; 
• partneri igény és elégedettségmérés eredményei; 
• az éves munkatervek megvalósulásának értékeléséből származó információk. 

 
Az éves tervezés során az alábbiakat kell figyelembe venni: 

- stratégiai tervezés dokumentumai, 
- tanév végi beszámolók, ellenőrzések tapasztalatai, értékelések eredményei, 
- munkaközösségek javaslatai, munkatervei, 
- partneri igény és elégedettségmérés adatai, 
- a tanév rendje, 
- országos, megyei, városi rendezvények, 
- szakmai, tanügyigazgatási feladatok, 
- személyi feltételek, továbbképzések, 
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- tárgyi feltételek, 
- szakmai-, kulturális- és sporttal kapcsolatos feladatok, 
- az intézmény partnerkapcsolatok működtetésével, ellenőrzési-mérési-

értékelési rendszerével kapcsolatos feladatok. 
 
 
3.3 A PARNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA 

 
3.3.1 Partnerközpontú tevékenység 

A partnerközpontú tevékenység az iskola működésének lételeme. Az egyik oldalról 
partnereink biztosítják számukra a működéshez a tárgyi, szellemi forrásokat. 
Partnereinktől kapunk motivációt újabb projektekhez, tevékenységekhez, ill. segítséget 
az új utak felkutatásához, az eszközök biztosításához.  
Másik oldalról partnereink igényei, visszajelzései útmutatók számunkra munkánk 
értékeléséhez, a kudarcok felszámolásához, ill. a sikeres tevékenységek folytatásához. 
Feladatunk a partnerazonosítás folyamatának rögzítése, a partneri igények mérésének 
rendje, ill. a partnerekkel folytatott kommunikáció szabályozása. 
 
A partnerközpontú működéssel megvalósítandó, ellenőrizhető intézményi 
célunk: jól átgondolt, jól szervezett törekvés az iskola sikerességének folyamatos 

biztosítására partnereink elégedettségének növelésével. 
Ennek érdekében fontos: 

- Annak tisztázása, hogy az egyes érdekelt felek milyen elvárásokat 
támasztanak intézményünkkel szemben. 

- A nevelőtestület saját véleményével, tapasztalatával és a partnerek 
javaslataival, elvárásaival, összehangolt szakmai célkitűzések 
meghatározása. 

- A szakmai célkitűzéseink és az intézmény működésének egymáshoz 
közelítése. 

- Önellenőrzéssel, önértékeléssel és problémafeltáró szakaszokkal rendelkező 
folyamatos szervezetfejlesztés. A hibák megelőzésével, kiküszöbölésével, a 
hiányosságok megszüntetésével, a hibákból való tanulással fejlődés, 
jobbítás, javítás. 

- A működés eredményességének, hatékonyságának növelésével a partnereink 
igényeinek magasabb szintű kielégítése, elégedettségük növelése. 

 
Partnereink igényeinek kielégítése csak bizonyos keretek között érvényesülhet. 
Iskolánknak tekintettel kell lennie a jogszabályok előírásaira, az erkölcsi normákra, a 
társadalmilag elfogadott értékekre.  
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3.3.2 A partnerazonosítás eljárásrendje: 

 
 
Intézményünk Alapító okirata szerinti legfontosabb feladata a nappali rendszerű 
általános műveltségét megalapozó, illetve a szakképesítés megszerzésére felkészítő 
iskolai oktatás, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű oktatás.  
Ez szolgáltatás jellegű tevékenység, melynek számos partnere van. Partnereink között 
vannak olyanok, akikkel napi kapcsolatot tartunk fenn, és vannak, akikkel 
kapcsolatunk időszakos. 
 
A legfontosabb partnerek meghatározásának alapelvei. 
Közvetlen partnereinknek tekintjük:  
• A tanulási-tanítási és nevelési folyamat elsődleges szereplőit. 
• A tanulási-tanítási és nevelési folyamat közvetlen megrendelőit, akik elvárásokat 

támasztanak az iskolával szemben, és érdekeltek a mindennapi működésben. 
 

Közvetett partnereink: 
• Mindazok akik valamilyen társadalmi , vagy szakmai igényt közvetítenek. 
• Mindazok a kik a képzés színvonalának emelésében érdekeltek., és ebben együtt 

működnek. 
 
A partneri kör kialakításánál célszerű figyelembe venni, hogy az eddigi tapasztalataink 
alapján kik azok, akik tevékenységünkről reális képet tudnak és akarnak alkotni, valamint 
véleményünkkel segítik munkánkat. 
 
 
Célunk, hogy intézményünk ismerje partnereinek igényeit és partneri visszajelzések 
alapján végezzük el a szükséges korrekciókat. 
A partnerazonosítást a következő lépésekben végeztük: 
- számba vehető partnerek összegyűjtése, összegzése, 
- megbeszélés a partnerek meghatározásáról, csoportosításáról (támogató szervezet), 
- megállapodás a partneri kört illetően. 
 
Kiemelt szerepet kapott annak összegzése, elemzése, hogy melyik általános iskolából, 
intézményből nyertek felvételt tanulóink. 
Továbbá a szakmai képzés során mely intézményekkel, cégekkel állunk kapcsolatban. 
 
 
Kapcsolódó dokumentum: Partnerlista 
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3.4 A PARTNEREK MEGHATÁROZÁSA 

 
 

Partnerazonosítás végeredménye 
 

Közvetlen partnerek Vizsgálati módszerek 
Tanulók Kérdőív 
Szülők Kérdőív 
Alkalmazottak Kérdőív 
Fenntartó  
    Oktatási bizottság Strukturált interjú  
    Művelődési iroda Strukturált interjú 
Közvetett partnerek 
Gyakorlati munkahelyet biztosítók Strukturált interjú 
Általános iskolák Kérdőív 
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Strukturált interjú 
 
 
A partnerazonosítás eljárásrendje 
 
1, Cél: Szabályozza a partnerazonosítási eljárást, ellenőrizhetővé tegye a partnerkiválasztás 
szempontjait és menetét. 
 
2, Érvényességi terület: Az intézmény összes működési folyamatára kiterjedően. 
 
3, Felelősségi körök.  

Igazgató: Felelős a MIP bevezetéséért. Az eljárásrendben foglaltak 
megvalósításáért. 
A minőségügyi vezető : Felelős az irányításért és ellenőrzésért, az eljárásrend 
kidolgozásáért, működtetéséért. 
Minőségügyi körök tagjai:  Felelősek az aktív részvételért, a 
minőségfejlesztési rendszer és ezen eljárásrendszer kidolgozásért, 
működéséért.  
 

4, Fogalom meghatározás 
közvetlen partner: Azok a intézmények, személyek akik az iskolai 
tevékenységek , céljait, folyamatait, eredményeit jelentős mértékben 
befolyásolják elvárásaikkal, követelményeikkel és részvételükkel. 
Közvetett partner: Azok az intézmények személyek akik az iskolai 
tevékenységek, folyamatok alakításában valamilyen szabályzó rendszeren 
keresztül elvárásokat támasztanak, együtt működnek vagy segítséget 
nyújtanak. 
 

5, Eljárás 
A lista módosításának módja: A lista módosítására a minőségfejlesztésben 
érdekeltek köréből bárki javaslatot tehet. A módosítást a minőségügyi vezető  
vezetésével a tantestület megvitatja és az igazgató jóváhagyja.  
Az aktuális felülvizsgálat módja: Évenkénti ellenőrzés a partnerlista 
szükséges frissítésére. 
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A módosítás dokumentálásáért a minőségügyi vezető a felelős. 
 

6, A partnerlistához való hozzáférés 
 

A partnerlista nyilvános. Megtalálóható a helyi minőségfejlesztési 
kézikönyvben. 
 

7, Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések 
Partnerlista  

3.4.1 Partneri elégedettség, elégedetlenség és igénymérés eljárásrendje 

Célja: a kérdőíves felméréssel lehetőséget kívánunk adni a tanulási-tanítási-nevelési 
folyamatban leginkább érintett csoportoknak, a szülőknek, tanulóknak, 
pedagógusoknak arra, hogy jelezhessék az iskolával kapcsolatos szükségleteiket, 
elégedettségüket. 
Ezzel segíthető az érdekelt felekre, a partnerekre koncentráló szolgáltatói 
szemléletmód alakítása és az elvárások megfelelő, az elégedettséget növelő célok 
kitűzése. A minőségfejlesztés folyamatában segítik a fejlesztési területek közül 
kiválasztani azokat, amelyek a többi érdekelt számára is fontosak. 
 
Lebonyolítása: a partnerazonosítást követően elvégezzük a közvetlen partnerek 
igényeivel és elégedettségével kapcsolatos felmérési folyamat szabályozását. A 
támogató szervez az iskola vezetésével együttműködve meghatározza, hogy a 
különböző partnerek esetében milyen gyakorisággal, milyen mintavételi eljárással és 
milyen módszerek alkalmazásával kerüljön sor az igények és elégedettség felmérésére. 
Elkészítjük a partneri elégedettség és igényfelmérés lebonyolítási tervét. 



Széchenyi István Szakképző Iskola Tapolca 
300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8. tel.: (87) 411 287,  (87) 412 766.  ig.: (87) 412 736 

e-mail: SzechenyiSZKI@keri-tapolca.sulinet.hu 
 

 Az igény és elégedettségvizsgálat eljárásrendje 
                

Partnerek Mérés ideje Mérés 
gyakoriságaMérés módszere Mintavételi eljárás 

Mérést végző
személy 

beosztása 

Elfogadási 
kritérium A visszacsatolás módja 

Közvetlen               

Tanulók március-  
április  évente 

kérdőív Gallup, 
saját készítésű 

kérdőív "A" 

véletlen (minden 
osztályból névsor 

szerint a 7.) 
irányított  

(osztályonként 2 
DÖK-tag 

osztályfőnök, 
szakoktatók 70% ismertető osztályfőnöki órán 

Szülők 

március-  
április  évente 

kérdőív Gallup, 
saját készítésű 

kérdőív "B" 

osztályonként: 
SZ.M.-tagok T. CS. 

70% ismertető szülői értekezleten 

Alkalmazottak 
március-  

április  évente kérdőív Gallup teljeskörű T. CS.. 90% tájékoztató intézményi 
értekezleten 

Fenntartó 
március-  

április  évente strukturált interjú "A" teljeskörű T. CS.. 100% tájékoztató levél 

Közvetett               
Családsegítő-

és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat 

március-  
április 3 évente strukturált interjú"A" teljeskörű ifjúságvédelmi 

felelős 100% tájékoztató levél 

Általános 
iskolák 

március-  
április 3 évente kérdőív "C" teljeskörű ig. helyettes 65% tájékoztató levél 

Gyakorlati 
munkahelyet 
biztosítók 

március-  
április 3 évente strukturált interjú"A" teljeskörű 

szakoktatók 80% 
tájékoztató levél 
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Széchenyi István Szakképző Iskola Tapolca 
300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8. tel.: (87) 411 287,  (87) 412 766.  ig.: (87) 412 736 

e-mail: SzechenyiSZKI@keri-tapolca.sulinet.hu 
 

 
 
 
 
 

• A kérdőívek: a kérdőíveket egymással összehangolva, hasonló 
kérdéscsoportokban állítottuk össze a szülőknek, tanulóknak, pedagógusoknak. 

• Az összehasonlíthatóság érdekében a már eddig használatos és bevált Gallup 
kérdőíveket használjuk. 

Kapcsolódó dokumentum: Kérdőívek  
 Szülő-kérdőív 
 Tanuló-kérdőív 
 Pedagógus-kérdőív   
 
Folyamatleírás: A tantestületi jóváhagyás után a team az Iskola partnerei táblázat 
alapján – figyelembe véve az előző évi felmérés tapasztalatait – átvizsgálja a 
szükséges mérőeszközöket – kérdőívek, interjúk, kérdések – és elvégzi a szükséges 
változtatásokat. A változtatás mértéke csak akkora lehet, ami nem gátolja a 
trendvizsgálat lehetőségét. 
A véglegesített mérőeszközök sokszorosítása a minőségügyi megbízott feladata. 
 
Felmérés, elemzés, intézkedési terv: a felmérések lebonyolítását a team felelős tagjai 
szervezik. A beérkezett eredmények feldolgozása és elemzése a team feladata. Az 
elemezésnek ki kell terjednie a különböző partnercsoportok véleményének egymással, 
az előző évek mérési eredményeivel, és a pedagógiai programmal való 
összehasonlítással is. Az eredményeket az Összefoglaló jelentés a partneri 
elégedettségvizsgálatról tartalmazza. Az összefoglaló alapján készíti el a team az 
intézkedési tervet. Az összefoglaló térjen ki a trendek vizsgálatára is. 
 
Az összefoglaló jelentés a partneri elégedettség vizsgálatról és az elégedettségi terv a 
tantestületi értekezlet előtt kerül a tantestület elé megvitatás, jóváhagyás végett. 
 
Az egyes partnercsoportok felé történő visszajelzés megszervezéséért a team felelős, , 
a visszajelzések ellenőrzése pedig  a minőségügyi vezető feladata. 
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3.4.2 Kommunikáció a partnerekkel 

 
 
Közoktatási intézmények belső információs rendszere és működésének vizsgálata 
iskolánkban 
 
 
Az információ és a kommunikáció mindenütt jelen van egy szervezetben, s ezek nélkül 
az adott szervezet irányítása elképzelhetetlen. Tehát a vezetői tevékenység minden 
eleme –tájékozódás, tervezés, szervezés, döntés, ellenőrzés és értékelés- releváns 
információk nélkül megvalósíthatatlan. 
 
Az információ és a kommunikáció szorosan összefüggő fogalmak, mivel a szervezeten 
belüli információ –mely lehet adat, hír, ismeret- áramlását nevezzük 
kommunikációnak. Az információk gyűjtése, tárolása, feldolgozása és rendszerezése 
határozza meg az információs rendszert. A kommunikációs rendszer bonyolultabb az 
információs rendszernél, formáját tekintve változatosabb tevékenységeket takar, 
speciális készségeket igényel. Mégis egymást feltételezik, egymástól 
elválaszthatatlanok. Ezért egy szervezet információs rendszerét vizsgálva, annak 
kommunikációs rendszerét is vizsgálni kell a hitelesség érdekében. 
 
Jelen fejezet a belső információs rendszert és annak működését vizsgálja a Széchenyi 
István Szakképző Iskolában. A vizsgálatot a pedagógusok, a szülők és a tanulók 
körében végzett kérdőíves felmérés támasztja alá, melyről külön értékelés is született. 
 
 

4  AZ INTÉZMÉNY FORMÁLIS (HIVATALOS) INFORMÁCIÓS 
RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA 

 
Az iskola hivatalos információs rendszerét a Szervezeti és Működési Szabályzat 
rögzíti, illetve a Pedagógiai Program és az éves Munkaterv határozza meg más-más 
megközelítésből. Az információs rendszer az iskola különböző csoportjai szerint 
írásbeli illetve szóbeli megnyilvánulás szerint a következő módon rajzolódik ki. 
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4.1 HIVATALOS KOMMUNIKÁCIÓ A VEZETÉS ÉS AZ 
ALKALMAZOTTAK KÖRÉBEN 

 
Az iskola alkalmazottai az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve 
munkaviszonyban álló dolgozók közössége. Az alkalmazotti közösségen belül két 
nagy csoportra bomlik: a nevelőtestület és a gazdasági, technikai személyzet. 
A technikai és gazdasági személyzet fő információ forrása tevékenységéből és 
létszámából kifolyólag az alkalmankénti megbeszélések. 
A nevelőtestület tagja valamennyi pedagógus, a gazdasági vezető és az oktató-nevelő 
munkát segítő felsőfokú végzettségű dolgozók. A nevelőtestületen belül alkalmazott 
hivatalos kommunikációs formák az értekezlet, amelyről jegyzőkönyv készül, a 
beszámoló és az írásbeli jelentés. Információforrásnak, illetve információ 
feldolgozásnak rendszerezésnek tekinthető: 

-tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezlet 
-félévi és év végi osztályozó értekezlet 
-nevelési értekezlet az éves munkatervben rögzítettek szerint 
-rendkívüli értekezlet 
-rendkivüli megbeszélés a nagy szünetben 
-hirdetőtábla, munkatervek, pedagógiai program és más dokumentumok 
-az iskolavezetés ülései 
-Közalkalmazotti Tanács ülései. 

 
A nevelőtestületen belül szakmai munkaközösségek működnek, melyek tagjai az 
azonos tantárgycsoportot oktatók vagy az azonos nevelési feladatot ellátó tanárok. A 
közösségek kapcsolattartása az igazgatóság és a szakmai munkaközösség-vezetők 
útján valósul meg. A tagok közötti hivatalos kommunikációs formák: 

-tanév eleji, félévi és év végi megbeszélések 
-a munkatervben meghatározott egyéb ülések 
-írásos beszámoló a munkaközösség vezetőjének. 

 
Alkalmi feladatokra is alakulhatnak munkacsoportok, például tananyagfejlesztés az 
elmúlt években, sportnapok, szakmai napok megszervezése, ezeket legtöbbször az 
igazgatóság hozza létre, megbeszélések és jelentések formájában zajlik a hivatalos 
kommunikáció. 
 
 
4.2 HIVATALOS KOMMUNIKÁCIÓ AZ ISKOLA ÉS A SZÜLŐK KÖZÖTT 

 
Az iskola egészének életéről, az éves munkatervről, az aktuális, egész iskolát érintő 
feladatokról az igazgató tájékoztatja a szülőket. Az egyes osztályokat illetve tanulókat 
érintő feladatokról, problémákról az osztályfőnök és a szaktanárok tájékoztatnak. A 
szülők nemcsak személyesen, hanem a Szülői Szervezeten keresztül is képviseltethetik 
magukat. 
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A kapcsolattartás szóbeli formái a következők: 
-az igazgató a zártláncú TV hálózaton vagy az iskolarádión keresztül tájékoztat 
-a SzSz ülései 
-az osztályfőnök a szülői értekezleten tájékoztat 
-fogadónap illetve a szaktanári fogadóórákon délelőtt 
-iskolai rendezvények 

 
A kapcsolattartás írásos formái: 

-a tanuló ellenőrzőjében a beírások, tájékoztatások, a szülőkhöz írott levél 
-a házirend kivonata 

 
4.3 HIVATALOS KOMMUNIKÁCIÓ A NEVELŐK ÉS A TANULÓK 

KÖZÖSSÉGE KÖZÖTT 

 
A tanulókat az iskola egész életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, 
célokról az igazgató illetve az osztályfőnök tájékoztatja. A tanulók kérdéseiket 
véleményeiket szóban vagy írásban, egyénileg vagy a diákönkormányzaton keresztül 
közölhetik. A kapcsolattartás eszközei: 

-az éves diákközgyűlés 
-az osztályfőnöki órák 
-iskolarádió, tanulói hirdetőtábla és az írásbeli hirdetés 
-iskolai rendezvények 
-levél, körlevél.  
 
 
 

5 A SZERVEZETI MODELL ÉS AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ 
SZEMÉLYISÉGE, STÍLUSA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

VIZSGÁLATA ÉS ENNEK HATÁSA AZ INFORMÁCIÓS 
RENDSZER MŰKÖDÉSÉRE 

 
Az intézményben a hagyományos és a minőségbiztosítási feladatok elvégzésére külön 
szervezeti struktúra működik. Egyes tevékenységek funkcionális szervezeti keretek 
között, mások törzskari szervezetben valósulnak meg. Továbbá az igazgató személye 
is erőteljes befolyással bír. Így az információkezelés és áramlás változatos módon 
valósul meg. 
Az intézmény vezetési rendszere háromlépcsős. Az intézmény élén egyszemélyi 
felelősséggel áll az igazgató, közvetlen munkatársai a három igazgatóhelyettes, a 
gazdasági vezető és a gyakorlati oktatásvezető valamint helyettese. A harmadik 
lépcsőt a munkaközösségek vezetői alkotják. A negyedik lépcsőben helyezkednek el a 
beosztottak. Ez a funkcionális felépítettség érvényesül operatív kérdésekben. Például 
az éves munka értékelésekor a tanárok beszámolókat írnak, a munkaközösség-vezetők 
ezeket összegzik, az értekezleten ezt elmondják, az igazgató reagál rájuk, végezetül 
ezek alapján elkészül az iskola oktatási és nevelési munkájának az értékelése. 
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A minőségbiztosítás terén a munkát egy 3 fős munkacsoport irányítja élén a 
minőségügyi felelőssel. A minőségügyi felelősnek az igazgató felé van beszámolási 
kötelezettsége, és az osztályfőnöki, közismereti és szakmai tárgyak képviselőin 
keresztül vezet, irányít. Nevelési kérdésekben a nevelési igazgatóhelyettessel kell 
együttműködnie. Itt az információ szerzés legfontosabb eszköze a kérdőív, s ezek 
kiértékelése adja a továbblépéshez szükséges információkat. 
Az igazgató ösztönzésére az egész szervezeten belül egyre inkább a csapatmunka 
érvényesül. A fontos, hosszú távú döntések esetén az igazgató a döntés-előkészítésbe, 
véleményezésbe és javaslattételbe bevonja a különböző szinten lévő vezetőket, tehát e 
téren a törzskari szervezeti vezetés érvényesül. Az igazgatóhelyetteseken, a gazdasági, 
a gyakorlati oktatási és a munkaközösségek vezetőin kívül tanácskozási joggal 
meghívhatók a diákönkormányzat vezetője, az iskolaszék elnöke a helyi szakszervezet 
vezetője vagy egy adott témában jártas tanár. /3/ A törzskar feladata, hogy minden 
szükséges adatot összegyűjtsön, rendszerezzen, feldolgozzon és ezek alapján a 
döntéshez szükséges információkat előállítsa. 
 
A szervezeten belül az intézmény vezetőjének meghatározó szerepe van az 
információs rendszer alakulásában. Az iskola szervezetének funkcionális és törzskari 
jellege egymást kiegészítve érvényesül, általában az igazgató döntésén múlik, hogy 
melyik mechanizmus lép működésbe, s így milyen szolgálati utak érvényesülnek az 
információáramlásban. 
Az igazgató nemcsak mint információ felhasználó jelenik meg a rendszerben, hanem 
mint információs hatalom, hiszen egyrészt a külvilág felől, másrészt a különböző belső 
csoportok felől, akár nem hivatalos úton is, hozzá érkezik meg minden, iskolai élettel 
kapcsolatos fontos információ. Továbbá ő rendelkezik az anyagi források felett, 
személyi kérdésekben, ő az egyszemélyi felelős. Másrészt szakmai tudása alapján a 
tőle származó információk hitelesnek számítanak, ezért is mérvadó pontnak tekinthető 
a rendszerben. 
Tehát az iskola szervezeti felépítésének tükörképe a hivatalos információs rendszer. 
Ennek a rendszernek központi tényezője az igazgató. 
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6 AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER 
SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

 
 
Az információ áramlásának útját, a kapcsolattartási módokat a Pedagógiai Program, a 
Szervezeti és Működési Szabályzat, az iskola munkaterve és a különböző közösségek 
munkatervei tartalmazzák. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatban vannak lefektetve az általános alapelvek. Itt 
került meghatározásra, hogy az intézményen belül milyen közösségek működnek, 
hogyan alakul a hivatalos kapcsolattartás közösségeken belül illetve között, milyen 
keretek között kommunikálhatnak a vezetéssel. Továbbá előírja, hogy kik 
kezdeményezhetik és milyen feltételekkel a különböző értekezleteket, 
megbeszéléseket. Speciális esetekre megadja az értesítési kötelezettséget is.  
Ilyen esetek a rendkívüli esetek, amikor az igazgatót, ha ő nincs az 
igazgatóhelyetteseket, illetve a szabályzatban meghatározott személyt azonnal 
értesíteni kell, mert ők az intézkedésre jogosult felelősök. A portás feladatai között 
szintén az értesítési kötelezettséget illetve a portás-napló vezetését írja elő. 
Meghatározza a munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat, az ezzel kapcsolatos 
kommunikációs tevékenységeket. Végezetül megadja az ügyintézések rendjét, idejét. 
 
A Pedagógiai Program körvonalazza, hogy az intézményen belül a különböző 
közösségek között milyen tartalommal zajlik a kommunikáció, az érdekérvényesítési 
formákat, ezenkívül hogyan épüljön fel az ellenőrzés, mérés és értékelés, melyeket 
információforrásokként is kezelhetünk. 
 
A különböző közösségek közül példaként szeretném kiemelni a szülők és az iskola 
kapcsolatát. A Pedagógiai Programban megfogalmazódik, hogy az iskola mindenegyes 
szülővel aktív kapcsolatot kíván kialakítani, hiszen a tanulók nevelése közös feladat. A 
szülőktől nagyobb beleszólást várunk a döntés előkészítésbe, legyenek meghatározóak 
a nevelési tevékenység hatékonyságának növelésében, iskolánk céljainak az 
alakításában. Másrészt a szülőktől tájékoztatást várunk a gyermek családi hátteréről a 
felmerülő problémák hatékonyabb kezelése érdekében. 
Az ellenőrzés, a mérés és az értékelés területéről az értékelést szeretném kiemelni, 
hiszen a legtöbb értekezlet kiemelt témája a nevelő-oktató munka értékelése. A 
Pedagógiai Program meghatározza az értékelés célját, feladatát, területeit, 
szempontokat és a fórumait. Például a pedagógusok nevelő-oktató munkájának 
értékelésének célja, hogy eredményei mennyire felelnek meg a célkitűzéseknek; 
feladata, hogy megerősítést adjon, hiányosságokat feltárjon; szempontjai között 
szerepel az összhang az iskolai célokkal; fóruma lehet egyedi megbeszélés, 
munkaközösségi megbeszélés vagy nevelőtestületi értekezlet. 
 
Az iskola éves munkaterve illetve a szakmai munkaközösségek tervei a kommunikáció 
különböző fórumaihoz konkrét időpontokat rendel, kivéve a rendkívüli értekezleteket. 
Az értekezletek többsége évről évre közel azonos időpontokra esnek, például 
augusztus utolsó hetében tanévnyitó tantestületi értekezletet tartunk. 
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A fenti elemzésből kitűnik, hogy az iskola hivatalos információs rendszere minden 
szempontból szabályozottnak tekinthető. 

 
 
 

7 AZ INTÉZMÉNY BELSŐ INFORMÁCIÓS 
RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA 

 
 
Az iskola információs rendszere alapvetően kétféle aspektusból közelíthető meg. Az 
egyik megközelítési mód a hivatalos, melyről részletesen a második fejezetben írtam. 
Összegzésként elmondható erre a formára, hogy az információk viszonylag pontosan, 
torzulásmentesen áramlanak a kommunikáló felek között. A másik forma a nem 
hivatalos kommunikáció.  
A nem hivatalos kommunikáció alapvető jellemzője, hogy az információ nagy mértékű 
torzulásának a lehetősége áll fenn. A torzulás oka elsősorban ezen kommunikációs 
forma sajátságaiból adódik. Az alábbiakban megvizsgálom a nem hivatalos információ 
átadás lehetséges módozatait. 
 
A legjellemzőbb forma a kötetlen beszélgetés. Az értekezletekkel, hirdetésekkel, 
megbeszélésekkel és beszámolókkal ellentétben a kommunikáló felek megkötések 
nélkül adják át egymásnak az információkat. Természetesen ilyenkor elhangoznak 
olyan közlések is, amelyek hivatalos kommunikáció formájában nem fordulnak és nem 
fordulhatnak elő. Ebből adódik az is, hogy az ilyen információk valóságtartalma 
kétséges. 
A kötetlen beszélgetés megvalósulhat óraközi szünetekben, lyukas órákon, iskolai 
ebédlőben, kirándulásokon, de még értekezleten is bizalmasan. Kötetlen beszélgetés 
leginkább a tanáriban egymáshoz közel ülők, az azonos munkaközösség tagjai között 
valósul meg. Ilyenkor előfordulhat, hogy a kommunikáló partnerek egyike olyan 
információkat is megjegyez, melyeket a másik fél esetleg nem tart relevánsnak, és 
ilyen információk birtokában ez a személy meghatározó tényezővé válhat. 
 
Összegzésként elmondható, hogy egy iskolában mind a hivatalos mind a nem hivatalos 
kommunikáció megtalálható, de a hivatalosnak mindenképpen dominánsnak kell 
lennie a zavartalan működés és a jó légkör érdekében. 
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7.1 ÖSSZEFOGLALÁS 

 
 

Egy szervezet információs és kommunikációs rendszerének a kiépítése 
elengedhetetlen a szervezet sikeres működtetéséhez. A két rendszer csak együttesen 
működőképes, ezért közösen képezik a vizsgálódás tárgyát a Széchenyi István 
Szakképző Iskola információs rendszerének vizsgálatakor. 

Az iskola információs rendszere alapvetően kétféle aspektusból közelíthető meg. Az 
egyik megközelítési mód a hivatalos, melyről elmondható hogy az információk 
viszonylag pontosan, torzulásmentesen áramlanak a kommunikáló felek között, mivel 
mind az írásbeli, mind a szóbeli formája szabályozott. A másik forma a nem hivatalos 
kommunikáció, amelyben az információ nagy mértékben torzulhat, ugyanis kötetlen 
beszélgetések formájában valósul meg leginkább. 
 
Az intézmény belső információs rendszerének alapelvei a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban vannak lefektetve. A Pedagógiai Program körvonalazza, hogy az 
intézményen belül a különböző közösségek között milyen fórumokon milyen 
tartalommal zajlik a kommunikáció. Az iskola éves munkaterve illetve a szakmai 
munkaközösségek tervei a kommunikáció különböző fórumaihoz konkrét időpontokat 
rendel, kivéve a rendkívüli értekezleteket. 
Az információ szerzés-átadás három alapvető kapcsolatrendszerben zajlik: a vezetőség 
és az alkalmazottak körében, az iskola és a szülők között, a tanulók és a nevelők 
között. Szóbeli formái lehetnek: értekezlet, megbeszélés, fogadó óra, tájékoztatás 
rádión vagy zárt láncú TV-hálózaton keresztül, iskolai rendezvény keretében, 
diákközgyűlés. Írásbeli formái lehetnek: írásos beszámoló, jelentés, levél, értesítés 
ellenőrzőn keresztül, tájékoztatás a hirdető táblán. 
 
Az intézményben egyes tevékenységek funkcionális szervezeti keretek között, mások 
törzskari szervezetben valósulnak meg. Az igazgató döntésén múlik, hogy melyik 
mechanizmus lép működésbe, s így milyen szolgálati utak érvényesülnek az 
információáramlásban. Ebben a rendszerben az igazgató nemcsak mint információ 
felhasználó jelenik meg, hanem mint fontos információk birtokosa, továbbítója. Mivel 
szakmai tudása alapján a tőle származó információk hitelesnek számítanak, ezért is 
mérvadó pontnak tekinthető a rendszerben. 
 
Mindent összevetve, az iskolában a szervezeti felépítésnek megfelelő hivatalos 
információs rendszer működik jól körvonalazott szabályok szerint. A hivatalos 
rendszer mellett természetes módon kötetlen kommunikáció is zajlik, de a rendszer 
kialakítása miatt nem ez a domináns. 
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8 INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉS, MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 
 
 
Az iskolában működő ellenőrzési-mérési-értékelési tevékenység között szoros 
kapcsolat, helyenként átfedés van, azonban mégsem azonosak. 
Ellenőrzés: A fenntartói, jogi normáknak, iskolai szabályoknak megfelelő 

intézményműködtetés. 
Értékelés: Középpontjában az eredményesség és a minőség áll, célja ezek javítása, 

az iskola egészének vagy egyes elemeinek, funkciójának a fejlesztése. 
Mérés: Az ellenőrzés, értékelés egyik legfontosabb eszköze. Mérések alapján 

pontos képet kapunk arról, mik az iskolai munka erősségei, milyen 
területeken mutatkoznak hiányosságok, milyen fejlesztési irányokba kell 
haladnunk. 

 
Az ellenőrzés, értékelés tartalmi irányulásának főbb területei: 

- szakmai 
- tanügy-igazgatási, törvényességi 
- pénzügyi, gazdasági 

 
 
8.1 A PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG ELLENŐRZÉSE, MÉRÉSE 

 
Az ellenőrzés funkciója: 
Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső 
szabályzataiban  
– a fenntartó által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban, Pedagógiai 

Programban, Házirendben Minőségirányítási Programban - meghatározott 
előírásoknak való megfelelést vizsgálja.  

 
Az intézményi (belső) ellenőrzés céljai: 

– tájékozódás, segítségnyújtás 
– a feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése 
– eredményesség vizsgálata 
– problémák feltárása, tényfeltárás, 
– döntés előkészítés 

Az ellenőrzésre jogosultak: 
– igazgató 
– igazgatóhelyettesek 
– gyakorlati oktatásvezető 
– szakmai munkaközösség-vezetők 
– külső szakértők 

 Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 
Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető munkáját. Az 
igazgató szakmai ellenőrzésre külső szakértőt is felkérhet.  
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Az igazgatóhelyettesek, a gyakorlati oktatásvezető a munkaköri leírásukban szereplő 
hatáskörükben ellenőriznek. A szakmai munkaközösség-vezetők a munkaközösség 
tagjainak szakmai tevékenységét ellenőrzik. Erről folyamatosan, ill. félévente 
tájékoztatják az illetékes vezetőt.  
 
A pedagógiai munka ellenőrzési területei:  
 
1.) A pedagógusok oktató-nevelő munkáján belül: 
 Az ellenőrzés formái, módszerei: 

– tanórák, gyakorlati foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások látogatása 
– tanulói munkák ellenőrzése, vizsgálata 
– adminisztrációs munkák ellenőrzése 
– ellenőrzés tantárgyra, csoportra vonatkozóan 
– beszámoltatás szóban és írásban.  

Az ellenőrzés folyamatosan történik az évente összeállított belső ellenőrzési 
terv alapján (az iskolai munkaterv része)  
 

2.) A tanulók iskolai munkáján belül: 
– a helyi tantervekben előírt követelmények teljesítésének szintje 
– iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenység 
– a tanuló magatartása, viselkedése 
– érettségi, szakmai  vizsgák teljesítésének szintje 
– tanulmányi versenyek 
– felvételik eredményei 

 
Az ellenőrzés folyamatosan történik az iskola helyi tanterve, tanmenetek, munkatervek 
alapján. 
 
Mérés 
– A mérés alapadatait az október 1-i statisztika 
 a februári félévi és júniusi tanév végi mutatók adják. 
– Az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzési-értékelési folyamatának részeként 

elvégzendő kiegészítő méréseket az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
 
 



Széchenyi István Szakképző Iskola Tapolca 
300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8. tel.: (87) 411 287,  (87) 412 766.  ig.: (87) 412 736 

e-mail: SzechenyiSZKI@keri-tapolca.sulinet.hu 
 

 
 

AZ ISKOLA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 
 

 
 
 Az értékelés célja A mérés tartalma Célcsoport Módszer, eszköz Gyakoriság Felelős Visszacsatolás 

A pedagógus 
nevelő 
munkájának 
vizsgálata 

Személyiségfejlesztés, 
tanulói beilleszkedés, 
tanár-diák kapcsolat 

Pedagógusok Fókuszcsoportos 
interjú 

Évente Igazgató, 
igazgatóhelyettes, 
munkaközösség-
vezetők 

Munkaközösségi 
megbeszélés, 
nevelési értekezlet 

Viselkedéskultúra, 
attitűd-vizsgálat, 
iskolai szocializáció 

Tanulók Neveltségi 
eredménymérő 
vizsgálat 

4 évente Osztályfőnöki 
munkaközösség-
vezető 

Osztályfőnöki óra, 
nevelési értekezlet, 
szülői értekezlet 

Iskolai belső 
légkör vizsgálata 

Munkatársi 
kapcsolatok, attitűd-
vizsgálat, vezetés és 
munkatársak 
kapcsolata 

Alkalmazottak Klímateszt  2 évente Minőségügyi 
vezető, igazgató 

Alkalmazotti 
értekezlet 

Tanórai munka 
hatékonyságának 
vizsgálata 

Helyi tanterv 
teljesítése, PP 
megvalósulása 

Pedagógusok Óralátogatás, 
dokumentum-
elemzés 

Félévente  Igazgató, 
igazgatóhelyettes, 
munkaközösség-
vezetők 

Nevelőtestületi 
értekezlet, 
személyre szabott 
értékelés 

A munkavégzés 
színvonalának 
javítása 

Ügyeleti rendszer, 
munkaköri leírások 
betartása 

Alkalmazottak Megfigyelés, 
szükség esetén 
feljegyzés 

Havonta  Igazgató, igazgató 
helyette, gazdasági 
ügyintéző 

Alkalmazotti 
értekezlet, egyéni 
megbeszélés 
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Az értékelés célja A mérés tartalma Célcsoport Módszer, eszköz Gyakoriság Felelős Visszacsatolás 

Adminisztratív 
munka vizsgálata 

A munka pontossága 
határidők betartása 

Pedagógusok, 
ügyviteli dolgozók

Dokumentum-
elemzés, 
megfigyelés 

Havonta, 
szeptemberben és 
júniusban 

Igazgatóhelyettes, 
munkaközösség-
vezetők 

Csoportos és 
egyéni 
megbeszélés 

Tanulmányi munka Tanulók  Szóbeli, írásbeli Eseti, tanmenet 
szerinti, félévente 

Szaktanár  Tanóra, nevelési, -
munkaközösségi 
értekezlet, szülői 
értekezlet 

Versenyeredmények  Tanulók Belső (iskolai) és 
külső (városi, 
regionális és 
országos) 
versenyek 

Hivatalos kiírás 
szerint 

Szaktanár, 
munkaközösség-
vezetők 

Iskolai ünnepélyek 

Vizsgák  Tanulók  Írásbeli, szóbeli, 
gyakorlati 

Évente  Vizsgáztató, 
felkészítő 
szaktanár, 
igazgatóhelyettes, 
igazgató 

Nevelési 
értekezlet, 
személyre szabott 
értékelés 

Tanulói 
eredménymérés 

Magatartás, 
szorgalom 

Tanulók Önértékelés, 
megbeszélés 

Félév, évvége Osztályfőnök  Személyre szabott 
értékelés, 
osztályfőnöki óra, 
nevelési értekezlet, 
osztályfőnöki 
munkaközösségi 
megbeszélés 
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Az értékelés célja A mérés tartalma Célcsoport Módszer, eszköz Gyakoriság Felelős Visszacsatolás 

Jutalmazások, 
fegyelmi ügyek 

Tanulók  Megbeszélés, 
dokumentum-
elemzés 

Esetenként  Igazgató, 
osztályfőnök 

Személyre szabott 
értékelés, 
osztályfőnöki óra 

Belső mérések Tanulók  Írásbeli, szóbeli Tanmenet szerint 
rendszeres 

Szaktanár, 
munkaközösség-
vezetők 

Tanóra  

Külső mérések Tanulók  Írásbeli 
Városi, regionális, 
országos 
mérőlapok 

Igény szerint Mérési biztos, 
munkaközösség-
vezetők, szakértő, 
igazgatóhelyettes 

Tanóra, nevelési- 
munkaközösségi 
értekezlet 

 

Gyermek és 
ifjúságvédelmi 
tevékenység 

Tanulók Személyes 
megbeszélés, 
gondozás 

Esetenként Ifjúságvédelmi 
felelős 
osztályfőnök 

Személyes 
megbeszélés 
nevelési értekezlet 
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8.1.1 Intézményi cél-, indikátorrendszer 

 
Az alábbi táblázat megmutatja, hogy az intézményi célok megvalósulásának vizsgálatához milyen területekről veszünk mutatókat. 
 

Célrendszer 
Cél Sikerkritérium Indikátor 

Megfelelő képzettségű alkalmazotti kör 

Nyitottság a szakma elméleti és gyakorlati 

fejlődése iránt 

 

- Újabb szakmai kompetenciák, 
végzettségek megszerzése 

- Szakmai továbbképzések 
- Belső szakmai képzések 
- A könyvtár állományának bővítése 

szakmai kiadványokkal 

- Többdiplomások, szakvizsgázottak és a 
tantestület számának aránya 

- Külső és belső előadások száma 
- Továbbképzésen, konferencián való 

részvétel 
- Új ismeretek , eljárások beépítése az 

iskolai folyamatokba , innováció 
- A könyvtár szakmai beszerzéseire fordított 

összeg, a kölcsönzések gyakorisága 
Az oktatott szakterületek szakmai, 
technikai fejlődésével lépést tartani 

Szakmai oktatási segédeszközök biztosítása, 
fejlesztése 

Új oktatási segédeszközök száma , értéke 

Korszerű általános műveltséggel, biztos 
humán tudással rendelkező tanulók 
képzése 

 

 

− munkára nevelés; 
önfegyelemre nevelés 

− közösségi-szociális erényekre való 
nevelés 

− lelki szabadságra, felelősségtudatra 
nevelés 

 

− Sikeres alap és érettségi vizsga 
− Kétszintű érettségire, felsőfokú 

intézményekbe való felvételire, 
tanulmányi versenyekre való felkészítés, 
nyelvvizsgára való felkészítés 

 
− rendszeres számonkérés 
− gyakorlati oktatás erősítése 
− közös rendezvények , kirándulások, 

ünnepek, színház-mozi, hangverseny 
stb. 

− etikai erkölcsi nevelés előtérbe 
helyezése 

 

− 9. évfolyamra felvételizők és az iskolai 
férőhelyek aránya 

− tanulmányi és érettségi eredmények 
− nyelvvizsgák száma 
− külső mérési eredmények. 
− versenyeken elért eredmények 
− elégedettségi vizsgálatok 
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Cél Sikerkritérium Indikátor 
− Magas színvonalú  szakmai képzés a 9-

12. és szakképző évfolyamokon 
− Magas színvonalú  szakmai képzés a 

szakiskolai évfolyamokon 
− A tanulók felkészítése a szakirányú 

továbbtanulásra 
−  
 
 
 
 
 
 
− Működő partnerkapcsolatok 

− emelt szintű képzés a felvételin 
beszámítandó tantárgyakból 

− l 
 
− A munkaerő piaci igényekhez rugalmasan 

alkalmazkodó Európai Uniós ismeretek 
oktatása 

− Felsőfokú szakképzésben való részvéte 
 
− OKTV, OSZTV és más országos, megyei 

tanulmányi és szakmai versenyre való 
felkészítés , eredményes részvétel  

 
− Szülői értekezletek 
− Fogadó órák 
− Alapítványaink 
− Diákönkormányzat (DÖK) 
 
− Kapcsolat az előző, iskolafokozattal 

− továbbtanulási mutatók  
 
− szakmai vizsgák száma 
 
− munkáltatói igények  

elégedettség folyamatos nyomon-követése, 
mérése 

− szakképzett fiatalok elhelyezése 
szakterületükön 

 
− versenyeredmények. 
 
 
 
 
 
− alapítványokba befolyt összeg felhasználása 
 
 
− szülők, diákok, munkahelyek, 

elégedettségvizsgálata 
− statisztikai adatok 

 
 
 
 
 
 



 35

 
 
 
8.1.2 A nevelő-oktató munka értékelése 

 
l. Célja  Az ellenőrzés - mérés során feltárt tényekre támaszkodva vizsgálja, hogy 

a nevelő-oktató munka és annak eredményei mennyire felelnek meg a  
  célkitűzéseknek. 
 
2. Feladata: megerősítés 
  hibák, hiányosságok feltárása 
  ösztönzés a javításra, fejlesztésre. 
 
3. Területei: 
 Az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelése. 

Az intézmény nevelő-oktató munkáját az iskola igazgatója minden tanév végén 
és az igazgató megbízatásának lejártakor a partnerek véleményét figyelembe 
véve átfogóan értékeli. 

 szempontjai: 
– Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok 
– A nevelő-oktató munka feltételeinek alakulása 
– A pedagógiai munka eredményessége, folyamata 
– A pedagógusok munkájának vizsgálata - tanórai és tanórán kívüli 
– Személyiség és közösségfejlesztő nevelői tevékenység 
– A vezetői munka értékelése 
– Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata. 

  
A pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelése. 

Az iskola igazgatója, igazgatóhelyettesei, munkaközösség-vezetők, gyakorlati 
oktatásvezető, vagyis az ellenőrzést végzők, a tapasztalatok értékelését szóban 
folyamatosan végzik, az érintett nevelő kérésére írásban rögzítik. 
Fórumai: egyedi megbeszélés 
 munkaközösségi megbeszélés 
 nevelőtestületi értekezlet 

 Szempontjai:  
– a pedagógus felkészültsége általánosan és konkrét feladatra 
– tanórai munka színvonala, tanórán kívüli tevékenysége 
– nevelő munka, osztályfőnöki munka 
– nevelő-oktató munka eredményei 
– munkafegyelem 
– összhang az iskolai célokkal 
– emberi kapcsolatai, személyes példamutatás 
– részvétel a vezetésben, nevelőtestületben 

 
Az értékeléshez határidős feladat, utasítás kapcsolódhat. 
Elmarasztalás esetén a kjt. rendelkezéseit kell alkalmazni.  
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 Osztályközösségek tevékenységének értékelése: 

A tanulói közösségek tevékenységét, fejlődését az osztályfőnökök tanév végén 
írásban értékelik. 

 Szempontjai: 
– Legjellemzőbb adatok  
– Szociális összetétel e  
– Tanulási teljesítmény Változások 
– Közösségi struktúra Új problémák 
– Neveltségi szint Megvalósítandó feladatok jelzése 
– Közösségi tevékenység  
– Kapcsolat a szülőkkel  

 
 
8.2 A TANULÓK TANTÁRGYI ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE  

A tantárgyi értékelés általános elveit a pedagógiai program tartalmazza. 
Az egyes tantárgyak értékelési rendszerét a helyi tantervek részletesen tartalmazzák 
 
 
 
8.3 FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 

 
8.3.1 Cél:  

A minőségirányítási rendszer folyamatainak, beválásának, eredményeinek mérése, 
szükség szerinti beavatkozás, korrekció. 
Feladat: 
A leírt folyamatok és tevékenységek ellenőrzési, mérési rendszerének működtetése. 
Belső audit tevékenység. A PDCA ciklus működtetése. A fejlesztések tervezése, 
szabályozása. 
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8.3.2 Az intézmény működésének és folyamatos fejlesztésének rendszere 

 
Az eljárás célja, hogy az iskolánk működése során keletkező problémajelzések, 
valamint az intézményt érintő külső és belső mérések, belső értékelések. eredményei 
alapján észlelt hiányosságok, hibák, nem-megfelelőségek megszűnjenek, a szükséges 
javító, fejlesztő, megelőző tevékenységek megtörténjenek. Az eljárás hatálya kiterjed 
az intézmény teljes működésére. 
Az eljárás során a minőségügyi vezető feladata a működési problémák, nem-
megfelelőségek összegyűjtése, és az iskolavezetéssel egyeztetve a megfelelő javító, 
fejlesztő tevékenységek elindítása. 
Ezek lehetnek: 

- intézkedés: azonnali problémamegoldás. A minőségügyi vezető továbbítja a 
feladatot a területért felelősnek, 

- intézkedési terv készítése: Amennyiben a jelzett probléma megoldása ismert, 
de elhárítása több lépésből álló, hosszabb folyamatot igényel, akkor a 
megoldás lépéseit intézkedési tervben kell rögzíteni. 
A minőségügyi vezető készíti vagy átadja ezt a munkát a területért felelős 
vezetőnek. 

- fejlesztő tevékenység: Akkor van szükség rá, ha a jelzett probléma oka, 
megoldása nem ismert. Végrehajtásának lépései: 
problémafeltárás-okok vizsgálata, lehetséges megoldások elemzése, 
megoldási javaslat jóváhagyása. 
A minőségügyi vezető kijelöli a fejlesztő tevékenység végrehajtásáért 
felelős személyt, a résztvevő csoportot, a határidőt. 

- ellenőrzés: Az ellenőrzésért felelős személy feladata a végrehajtás 
hatékonyságának vizsgálata, melyet az intézkedővel közösen végez. 

- A vizsgálat eredményét a tantestületnek el kell fogadnia. 
- Amennyiben az intézkedések nem érik el céljukat, a minőségjavító, fejlesztő 

folyamatot meg kell ismételni. 
 
A minőségügyi vezető az iskolavezetést minden vezetői értekezleten, a tantestületet a 
félévzáró és tanév végi tantestületi értekezleten tájékoztatja a lezárt és folyamatban 
levő intézkedésekről, fejlesztésekről. 
 
A folyamatot felül kell vizsgálni vonatkozó jogszabály változása esetén, valamint 
minden tanév elején. 
Felelős: igazgató, minőségügyi vezető. 
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