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1. A MIP rendeltetése 

 

A közoktatási törvény 40. § (10), (11) bek. szerint a közoktatási intézmény elkészíti 

minőségirányítási programját, melyben meghatározza minőségpolitikáját és 

minőségfejlesztési rendszerét. Az intézményi minőségirányítási program határozza 

meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását 

szolgáló elképzeléseket. Ebben kell meghatározni az intézmény működésének 

folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, 

értékelési feladatok végrehajtását. 

Hatálybalépés, érvényesség ideje, felhasználási köre 

A MIP hatálybalépésének időpontja: a fenntartó jóváhagyása után. 

Érvényességi terület: a közoktatási intézmény egészére. 

Nyilvánosságra hozatal módja: az iskola honlapján, a tanáriban és a 

könyvtárban kihelyezve. 

Felülvizsgálat: 

Évente, a tanév végén. 

Módosítási eljárás: 

Módosítási javaslatot a dolgozói testület bármely tagja tehet. A javaslatokat a 

minőségfejlesztési vezető gyűjti, az iskolavezetéssel egyezteti, a közalkalmazotti 

tanács véleményezése után a testület elé terjeszti. 
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2. Az intézmény adatai 

 Az intézmény neve:  Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola 

és Szakiskola 

 Székhelye:  Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. 

 Az intézmény típusa: szakközépiskola és szakiskola 

 Alapfeladatai: 

Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

 Alaptevékenység 

802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 

élelmiszeripar szakmacsoport. 

Egyetemi, főiskolai továbbtanulás szervezett elősegítése. 

802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 

élelmiszeripar szakmacsoport. 

802241 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére 

felkészítő iskolai oktatás agrár szakterületen 

élelmiszeripar szakmacsoport, OKJ-s képzés 

 Nappali tagozatú iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés 

(2 évfolyamos) 

802188 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

szakközépiskolai nevelése, oktatása 

802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

szakiskolai nevelése, oktatása 

802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121§ (1) 

bekezdése 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság 

típusai: 

„a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
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viselkedés fejlődésének organikus okokra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenessége. 

802263 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű 

felnőttoktatás 

552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 

805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi 

időben) 

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok 

924036 Diáksport 

751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 

 

 Az intézmény jogállása és képviselete 

  Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, 

  alapítója:  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, 

  fenntartója:  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése. 
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2.1. Az intézmény feladata a Nyírség TISZK tagjaként 

Az iskola 2005-től részt vesz a Nyírvidék TISZK-ben, melynek alapvető célja, hogy 

a térségben működő szakképző intézmények és azok fenntartói segítségével 

támogatni tudják a tanulók munkaerő-piaci elhelyezkedését. A Nyírvidék TISZK 

tagjaként az iskola 2008. május 6-tól a Nyírségi Szakképzés-szervezési 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft részeként folytatja tevékenységét. 

A Nyírségi TISZK küldetése 

„A Nyírségi TISZK küldetése a szakképzésfejlesztés révén a térség gazdasági 

potenciáljának növelése, a versenyképesség javítása, a foglalkoztatottság 

növelése és ezzel a térség munkaerő-megtartó képességének fokozása, a 

munkanélküliség csökkentése. 

A pályakezdő fiatalok munkanélküliségének csökkentésére a TISZK 

szolgáltatásainak lényege egy olyan együttműködési modell megvalósítása, amely 

a szakképzési partnerek érdekeinek összehangolásával működik, és lehetőséget 

teremt a folyamatosan változó, csúcstechnológiai és munkaerő-piaci igények 

költség-hatékony kielégítésére, valamint a tanulók lemorzsolódásának lényeges 

csökkentésére, az élethosszig való tanulás alapképességeinek megszerzésére.” 

A TISZK célja: 

„A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. célja 

elősegíteni a munkaerő-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási 

színvonalú szakképzés kialakítását, biztosítani a minőségi szakképzéshez való 

jobb hozzáférést és elősegíteni a helyi munkaerő-piaci igények kielégítését. 

Összehangolt – az érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló – szakképzés-

fejlesztési irányok meghatározása szükséges, valamint a koordináció javítása, a 

fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása.  

A TISZK célja továbbá az iskolai rendszerű szakképzésben egyre növekvő számú 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók 

képzési problémáinak megoldásában történő segítségnyújtás a lemorzsolódás, a 

képzési rendszerből szakképesítés nélkül kilépők számának csökkentése 

érdekében. 
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Elősegíteni az összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is figyelembe vevő 

moduláris rendszerű intézményi képzési programok létrehozását.” 

A Nyírségi TISZK-ben való részvétel további elkötelezettséget és sajátos 

feladatokat jelent a társulásban szerepet vállaló intézmények számára. A TISZK-

ben való részvétel feltételeit és a közös munka szabályozását tartalmazó 

dokumentum a „Nyírségi TISZK Irányítási Kézikönyv”. 

A HEFOP-3.2.2, HEFOP-4.1.1 pályázat keretében, 2005-2010 között a Nyírvidék 

TISZK-ben való részvétel az intézmény számára a TISZK-en belüli saját - a 

résztvevőkkel és az irányító testületekkel közösen kidolgozott – tervezési és 

végrehajtási szabályzást ír elő, melynek része az alábbi területek szabályzása: 

 Éves munka tervezése; 

 Beiskolázás; 

 Munkatársak továbbképzése; 

 Tanulók mérése, értékelése. 

Ezen folyamatokban foglaltak beépítésre kerültek az intézmény minőségirányítási 

rendszerébe.  (1.2.3.4.sz melléklet) 

A Nyírség TISZK a TÁMOP 2.2.3 pályázat keretében az intézmények 

munkatársaival és a menedzsment közreműködésével azonosításra és 

elfogadásra kerültek a TISZK együttműködése szempontjából közös folyamatok.  

A közös folyamatok szabályozása a partnerekkel együttműködve készült el.  

 

Közös folyamatok:  

 

 A TISZK éves tervezése 

 Szakmai gyakorlat szervezése 

 Marketing és PR tevékenység 

 Partneri igény- és elégedettségmérés 

 Önértékelés 

 Tananyagfejlesztés 
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 Pedagógus továbbképzés szervezése 

 Üzleti terv készítése 

 Közösségi szolgáltatások 

 Felnőttképzés 

 Tanulók mérése 

 Stratégiai tervezés 

 Közös forrásszerzés és annak elosztása 

 Beiskolázás 

 Tanulók nyomon- és pályakövetése 

A Nyírség TISZK Irányítási Kézikönyv 7sz. mellékletként CD-n került csatolásra. 
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3. Minőségügyi tervezés 

A minőségügyi tervezés alapját képezi az ÖMIP, a Pedagógiai, illetve a nevelési 

program, a település oktatási koncepciója, valamint az oktatást érintő egyéb helyi 

sajátosságok.  

3.1.  Küldetésnyilatkozat 

A Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola a megye több 

évtizedes múltra visszatekintő élelmiszer- ipari képzést biztosító középfokú 

intézménye, amely az új gazdasági változásokkal járó kihívásokat rugalmasan 

követve biztosítja az Országos Képzési Jegyzékben szereplő közép- és felsőfokú 

szakképesítések megszerzését.  Feladata az általános műveltséget megalapozó, 

érettségi és szakmai vizsgára, a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére 

felkészítő nevelés és oktatás biztosítása, a munkába álláshoz és az önálló 

életkezdéshez szükséges szakmai ismeretek nyújtása. 

.Az iskola, mint egyetlen ilyen profilú intézmény a megyében, jó piaci helyzetben 

van, megfelelő hagyományokkal rendelkezik és szakmai színvonala jó, a végzős 

diákok korszerű, stabil szakmai tudással rendelkeznek. 

Célunk az általános alapműveltség és a szakmai ismeret átadása mellett korszerű 

gazdasági szemlélet közvetítése, felkészítés az élethosszig történő tanulásra, a 

szakmaváltás lehetőségeire, s így kellő alapok nyújtása a későbbi önképzés 

számára. 

3.2. Az intézmény jövőképe 

Az intézmény kollektívája pozitív jövőképet vázol maga elé. Az optimálissá vált 

környezeti feltételek biztosítják a megjelenő kedvezőtlen hatások (pl. demográfiai 

hullámvölgy, hátrányos helyzetű tanulók számának növekedése) megfelelő 

kezelését. 

Az intézmény arra törekszik, hogy dinamikusan fejlődő, szakmailag megalapozott, 

piacképes tudással rendelkező szakembereket képezzen. 

Az iskola szakmai munkája lehetővé teszi, hogy jelentős szerepet töltsön be a 

város iskolái között illetve a térség oktatási rendszerében. 
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Elősegítjük diákjaink számára az uniós tanulási-és munkalehetőségeket, külföldi 

iskolákkal történő kapcsolattartással, cseregyakorlatokkal. 

Felkészültségünk és pedagógiai elkötelezettségünk, a gyerekek szeretete 

lehetővé teszi, hogy kezeljük az egyre több viselkedési, magánéleti problémával 

küzdő gyerekeket. 

Eredményes munkával mérsékeljük a neveltségi szint általános csökkenését, a 

negatív társadalmi hatásokat, így tanulói létszámunk nem csökken. 

3.3. Minőségpolitikai nyilatkozat 

A Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola működésének 

egyik alapelve a minőség- és partnerközpontúság. 

Eredményeinket megőrizve, folyamatos, átgondolt fejlesztéseket végzünk a 

lehetőségeknek megfelelően. 

Működésünk alapeleme a társadalmi, törvényi változásokhoz rugalmasan 

alkalmazkodó tartalmi és szervezeti szabályozás. 

Fontosnak tartjuk a gyermek- szülő- társadalmi igények és elvárások feltárását és 

kielégítését. 

Nyitottak és átláthatóak vagyunk partnereink számára. 

Figyelünk az innovatív lehetőségekre, pályázatokra, az ÖMIP-ben megfogalmazott 

elvárásokra, a hatékonyság javítására. 

Ennek érdekében: 

 Intézményünk törekszik a jogszerű, költségorientált, hatékony, eredményes 

működésre. 

 Rugalmasan alkalmazkodunk a felmerülő változásokhoz, a munkaerő-piaci 

igények kielégítéséhez. 

 Munkatársaink tevékenységükkel hozzájárulnak céljaink eléréséhez. 

 Intézményünkben törekszünk a stabil, innovatív nevelőtestület kialakítására 

(működésére). 

 Hatékonyan együttműködünk az társintézményekkel és a nevelési 

munkákat segítő egyéb szervezetekkel a hátránykompenzációban és a 

prevenciós munkában. 
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 Diákjaink számára esélyt teremtünk a problémáik kezeléséhez, az oktatás 

befejezéséhez, a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. 

 Figyelmet fordítunk az ellenőrzések és értékelések során feltárt hibák, 

problémák hatékony kezelésére ezek megelőzése és a folyamatos 

fejlesztés céljából. 

 Bekapcsolódunk az uniós közösségi programokba. Kiemelt feladatunk az 

Európai Unióval kapcsolatos tudás elősegítése diákjaink számára. 

 

3.4. Minőségcélok 

 

Minőségcél Sikerkritérium-indikátor Feladat 

1. Minőség iránt 

elkötelezett vezetés 

 

- Jól működő intézmény - A vezetés részvétele a 

MIP megvalósításában 

2. Folyamatosan 

szabályozottá tesszük 

intézményünk 

működését 

- Minden dolgozónk 

tisztában van munkahelyi 

feladataival (munkahelyi 

légkör felmérése, 

elégedettség mérés) 

- Munkaköri feladatok 

áttekintése, 

meghatározása 

- Iskolai folyamatok 

szabályozása . 

Tudatos, célirányos, 

egységes nevelőtestületi 

törekvés a kompetencia 

alapú értékelés 

eredményeinek javítására. 

3. Működő 

partnerkapcsolatok, a 

partneri elégedettség 

megtartása 

- Megfelelő kapcsolattartás 

a családokkal, fenntartóval, 

oktatási intézményekkel, 

munkáltatókkal. 

(Jegyzőkönyvek, 

együttműködési 

megállapodások) 

 

- Szülői értekezletek, 

fogadóórák 

meghatározása. 

- Kapcsolattartás 

rendszerének 

meghatározása.  
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4. Információs 

rendszerünk 

hatékonyságának 

növelése 

- Iskolai kiadványok 

rendszeres megjelenése 

- Iskolai honlap rendszeres 

frissítése 

- Iskolarádió működése 

- Dokumentumok 

elérhetősége. 

- Az információ áramlás 

rendjének meghatározása. 

- Feladat és hatáskörök 

tisztázása. 

5. A tanulólétszám 

megtartása, a 

beiskolázás 

hatékonyságának 

fokozása 

- Lemorzsolódás 

csökkentése 

- Megfelelő számú 

jelentkező az iskolába 

- Felzárkóztatás. 

- Beiskolázási 

tevékenységünk 

áttekintése, a 

folyamatszabályozás 

értékelése. 

6. A tanulók 

képességeinek 

fejlesztése 

Tanórán kívüli 

tevékenységek, a 

résztvevők száma. 

Versenyeken való 

részvételek, eredmények, 

vizsgaeredmények 

Szakkörök, felzárkóztató 

foglalkozások áttekintése, 

meghatározása. 

Tanulmányi eredmények 

értékelése. 

7. Nemzetközi 

kapcsolataink bővítése 

- A meglevő kapcsolatok 

hatékony működése, több 

diákunk jut el a 

testvériskolákba 

- Sikeres pályázatok 

- Külföldi cserediák 

kapcsolat 

A testvériskolai 

együttműködés formáinak 

áttekintése. 

Pályázati lehetőségek 

figyelemmel kísérése. 

Külföldi cserekapcsolat 

megvalósítása. 
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4. Minőségfejlesztési rendszer 

4.1.  A vezetés elkötelezettsége és felelőssége 

A minőségért elsősorban a vezetőt terheli a felelősség! A minőségfejlesztési 

rendszer kidolgozásának és működtetésének első számú felelőse az intézmény 

igazgatója. 

Az intézmény vezetése elkötelezett az IMIP átdolgozása iránt.  

Ennek érdekében: 

 betartja az intézmény működését szabályozó jogrendszert, előírásokat; 

 meghatározza minőségpolitikáját, minőségpolitikai nyilatkozatot tesz, 

továbbá meghatározza a minőségpolitikai célokat – az ÖMIP 

minőségpolitikájával összhangban; 

 átdolgozza az intézmény Pedagógiai Programját az IMIP-el való koherencia 

érdekében; 

 gondoskodik a kompetenciafejlesztést támogató környezet biztosításáról 

tervezési, irányítási és ellenőrzési területeken; 

 elkészíti az intézményi és munkatársi értékeléseket, szükséges 

beavatkozásokat kezdeményez; 

 mindezekhez biztosítja a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 

erőforrásokat; 

 a minőségbiztosítási csoportot szükség szerint átszervezi. 

4.1.1. Jogi megfelelés 

A törvényes működés kialakításához szükséges lépések megtervezése és a 

megvalósítás feltételeinek biztosítása az intézmény működési folyamatainak 

kontrollálásával történik. 

Az intézményvezetés fontosnak tartja, hogy az iskola életét szabályozó jogi 

dokumentumok, törvények, rendeletek, a fenntartó és az intézmény belső 

szabályozói minden munkatárs számára hozzáférhetőek legyenek, azokat 

mindenki megismerje, ezek betartása munkaköri feladatuk. 
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A jogszerű működés érdekében a következő intézkedések szükségesek: 

 megalkottuk küldetésnyilatkozatunkat, minőségpolitikánkat és minőségügyi 

célkitűzéseinket, 

 tevékenységünket éves munkaterv kidolgozásával és megvalósításával 

kapcsoljuk stratégiai terveinkhez, 

 folyamatosan biztosítjuk az intézmény működési rendjét, és az ahhoz 

szükséges erőforrásokat (beleértve a folyamatos fejlesztést és a szervezeti 

kultúra fejlesztését), 

 rendszeres felülvizsgálattal gondoskodunk arról, hogy minőségügyi céljaink 

megvalósuljanak és a kiépített minőségirányítási rendszerünket 

eredményesen és hatékonyan működtessük, 

 szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan partnerközpontú szemléletet igyekszünk 

tudatosítani minden munkatársunkban, 

 a friss információk megjelenéséről folyamatosan - megfelelő helyen és 

formában – kölcsönösen tájékoztatjuk egymást. 

A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul 

meg az intézményben: 

a.) a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott 

előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése, 

b.) az intézmény igazgatója az érdekképviseleti fórumok - szakszervezet, 

közalkalmazotti tanács – számára a véleményezési és egyeztetési jogkör 

gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is 

lehetővé teszi. 

Az iskola szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelősségéért, ezek 

szükség szerinti módosításáért az intézmény vezetője felelős. 

A külső és belső szabályzatok eredeti példánya az igazgatói irodában található, a 

másolatok pedig rendeltetésüknek megfelelő helyen a tanári szobában, 

könyvtárban, irattárban, gazdasági irodában, tanműhelyben. 
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Az intézmény igazgatója felelős, hogy az érintettek /iskola dolgozói, tanulók, 

szülők/ megismerjék a külső és belső jogszabályi követelményeket. 

4.1.2. Vezetési feladatok: 

A. tervezés 

B. jogszerűség biztosítása 

C. intézmény belső működési rendjének biztosítása 

D. szervezeti kultúra fejlesztése 

E. a minőségirányítási rendszer működtetése 

 

A. Tervezés: Az iskola vezetésének feladata a stratégiai és az operatív tervezés. 

A stratégia tervezés dokumentuma: az iskolában folyó tartalmi munkát 

meghatározó dokumentum a pedagógiai program, melyet az igazgató készít el, a 

nevelőtestület fogad el és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A 

pedagógiai program alapján történik a helyi tanterv elkészítése és a helyi képzési 

kínálat tervezése. 

Az operatív tervezés dokumentuma: az iskola éves munkaterve. Az éves 

munkatervet az igazgató készíti el az adott tanévre, melyet a nevelőtestület fogad 

el. Az éves munkaterv alapján a tanév végén az igazgató értékeli a kitűzött 

feladatok teljesítését. 

B. Jogszerűség biztosítása 

 A jogi követelmények betartását vezetői ellenőrzésekkel támogatja az 

iskolavezetés. 

 A különböző jogszabályok hozzáférhetőek az igazgatói irodában, a 

titkárságon, a könyvtárban, az interneten. A megjelent információkról az 

igazgató vagy kijelölt helyettese értesíti /tájékoztatja az érintetteket. 

 Az iskolába beérkező dokumentumokat /hivatalos küldeményeket az 

Iratkezelési Szabályzat utasításai szerint kezeljük. A minőségfejlesztéssel 

kapcsolatos dokumentumok kezelése a minőségügyi vezető feladata. 
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C. Az intézmény belső működési rendjének biztosítása 

Emberi erőforrások biztosítása és fejlesztése 

o A pedagógiai program által kijelölt célok és feladatok végrehajtásához 

szükséges emberi erőforrások biztosítása az intézményvezető felelőssége. 

o A vezetőség törekedjen arra, hogy szakmailag és pedagógiailag magasan 

képzett, a minőségi munka iránt elkötelezett, csapatszellemben 

gondolkodó, sokoldalú kollégákkal erősítse az iskolai kollektívát. 

o Munkáját minden dolgozó munkaköri leírása alapján végzi. A munkaköri 

leírás legyen körülhatárolt, egyértelmű, számon kérhető. A munkaköri 

leírásokat a munkaközösség-vezetők véleménye alapján az igazgató készíti 

el, melyet a dolgozó aláírásával fogad el. 

o Az intézmény pedagógusai a szakmai fejlődés, megújulás érdekében 

továbbképzésen vesznek részt. A pedagógus továbbképzési rendszer 

kötelező elemeit a 277/1997. Korm. rendelet, annak belső szabályzóit, 

lefolyásának módját az iskola Továbbképzési programja tartalmazza. 

o A minőségfejlesztési rendszer működtetése érdekében az igazgató 

minőségügyi vezetőt bíz meg. A különböző feladatok végrehajtására 

csoportot működtet. Cél a testület szélesebb körének bevonása a 

minőségfejlesztési munkába. 

o Az intézményvezető feladata a kreatív pedagógiai légkör megteremtése, 

amely felelősségérzetet vált ki, önmegvalósítási lehetőséget kínál. Fontos a 

munkatársak folyamatos motiválása, ösztönzése a szakmai fejlődésre, 

megújulásra. 

Gazdasági erőforrások biztosítása 

A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges gazdasági, pénzügyi 

tervezését az igazgató és a gazdasági vezető végzi  az éves költségvetési terv 

készítésével. A működéshez szükséges, de hiányzó, vagy fejlesztendő 

infrastruktúra és tárgyi eszközök biztosítását a költségvetés készítésekor tervezi 

meg az iskolavezetés, melynek felelőse az iskola igazgatója. Az elfogadott 

költségvetés alapján történhet meg a beszerzés. 
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A beszerzéseket a gazdasági ügyintéző, gondnok koordinálja. 

o Az érintett dolgozó bevonásával kiválasztja a beszerzendő eszközt, és az 

igazgatóval egyeztet. 

o Megrendel, beszerez; kisebb értékű eszköz esetén mást is megbízhat a 

beszerzés lebonyolításával. 

o Gondoskodik a beszerzett eszköz gazdasági, pénzügyi vonatkozású 

feladatairól. 

o A rendszeres iskolabejárás során az igazgató és a gazdasági ügyintéző 

személyesen ellenőrzi az épület és az eszközök állapotát, biztonságát. 

Gazdasági és pénzügyi folyamatok 

Az intézmény gazdasági és pénzügyi folyamatai az igazgató állandó felügyeletével 

működnek. 

o Külső szabályozói a pénzügyi és számviteli törvények, fenntartói 

rendeletek. 

o Belső szabályozói az iskolai szabályzatok. 

D. A szervezeti kultúra fejlesztése 

 motiválás (bizalom, bevonás, elismerés stb.) 

 csapatmunka támogatása 

 megfelelő kommunikáció az érintettekkel  

 felhatalmazás (feladat- és felelősségdelegálás, hatáskörök, jogkörök 

átruházása) 

 munkamegosztás, az együttműködés fejlesztése a célok elérése 

érdekében. 

E. A minőségirányítási rendszer működtetése 

 vezetői önvizsgálat 

 szervezeti kultúra vizsgálata  

 erőforrások felmérése és biztosítása, minőségügyi vezető és team 

megbízása, a team működtetése 
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 továbbképzések és információszerzés biztosítása 

 tevékenységek összehangolása 

 a teljes munkafolyamat ismerete, nyomon követése 

 visszacsatolás a tapasztalatokról. 

4.2. Tervezés 

4.2.1. Célok meghatározása 

A célok meghatározása vezetői szinten történik. A pedagógusok és az 

alkalmazottak véleményét a vezetők rendszeresen kikérik a megfelelő fórumokon, 

ill. folyamatosan gyűjtik az észrevételeket. 

Az intézmény célja olyan működési struktúra kialakítása, amely eszköze a 

kiszámítható, ellenőrizhető, eredményes iskolai munkának. 

Minőségcélok megfogalmazása 

Az IMIP felülvizsgálatakor az iskolavezetés a mérések, mutatók, eredmények, 

elemzések alapján értékeli a jelenlegi helyzetet, ennek megfelelően tűz ki célokat. 

Pedagógiai célok 

A PP felülvizsgálatakor az iskolavezetés kikéri a nevelőtestület véleményét, 

átgondolja a jelenlegi helyzetet, és ennek megfelelően módosítást eszközöl.  

4.2.2. Feladatok meghatározása 

A kitűzött céloknak megfelelően az iskolavezetés feladatokat határoz meg. A 

feladatok a PP-ben, az IMIP-ben, az éves munkatervekben , valamint a munkaköri 

leírásokban jelennek meg. 

A szabályozás célja 

Az intézményi stratégia tervezési és felülvizsgálati folyamatának szabályozása. 

Leírja az intézmény stratégiai célrendszerének meghatározását, valamint a 

működését hosszú távon meghatározó dokumentumok elkészítésének rendjét, 

tartalmát. 
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A folyamatszabályozás elemei: 

 Helyzetelemzés 

 Küldetés, jövőkép, minőségpolitika, és a stratégia (közép- és hosszú távú 

célok) kidolgozása és felülvizsgálata 

 Célok lebontása 

 Intézkedési tervek 

 A stratégiai tervezés megújítása 

 Az intézményfejlesztési szakmai program összehangolása a 

minőségpolitikával és a stratégiai célrendszerrel. 

Tervezési feladatok 

A tervezés célja, hogy az intézmény, mint szervezet munkája kiszámítható, 

egymásra épülő, ellenőrizhető tevékenységek sora legyen. 

A tervezési folyamat első szakasza az információk gyűjtése, azok csoportosítása, 

feldolgozása. 

Az információgyűjtés területei: 

 társadalmi elvárások, 

 jogi, szakmai, pedagógiai követelmények, 

 partneri igények, 

 önértékelési eredmények, 

 nevelő-oktató munka eredményei, 

 fejlesztési eredmények. 

 

4.2.3. Stratégiai tervezés 

Stratégiai célok: 

Esélyteremtő iskolaként olyan értékek közvetítése a cél, melyek a tanulók 

személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövőjére, a családra, a társadalmi 

környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. 
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Tanulóink művelt és egészséges tagjai legyenek a társadalomnak. 

Korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel felruházott, a munkahelyek igényeit 

kielégítő szakmunkásokat képezzünk. 

Tanulóink a változó feltételek mellett is képesek legyenek boldogulásukat 

megteremteni, felkészülni az élethosszig tartó tanulásra, a változtatásra. 

Igyekszünk minden tanulónk személyiségével foglalkozni, sikerélményhez juttatni, 

pályaválasztását segíteni képességeinek és tehetségének felismerésével és 

kibontakoztatásával. 

Feladataink és céljaink megvalósítását garantálják: 

A nevelőtestület szakmai-, pedagógiai felkészültsége, folyamatos szakmai 

továbbképzése. 

Az iskola dolgozóinak elkötelezettsége a minőségi munka, a folyamatos 

intézményfejlesztés, a partnerközpontú működés iránt. 

A diákok igényeit kielégítő szabadidős programok, szakkörök, versenyekre való 

felkészítés, azokon való részvétel. 

A korszerű eszközökkel felszerelt tanműhelyek, biztonságos munkahelyi 

körülmények. 
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TISZK-kel egyeztetett közép- és hosszútávú célok 

Cél Feladat Időtáv 

A munkaerő-piaci igényeket 

visszatükröző 

szakmastruktúra kiépítése 

az intézményben 

Rugalmas szakmaszerkezet kialakítása H 

Tanulók nyomon követésének 

működtetése 

H 

Az intézmény 

kapacitáskihasználtságának 

növelése 

Kapacitásnyilvántartás készítése, 

folyamatos karbantartása 

K 

Pályaorientációs 

tevékenység erősítése 

Pályaorientációs képzésen való 

részvétel 

K 

Új tanulási módszerek alkalmazása 

(projektmódszer) 

K 

Intézmények közti 

átjárhatóság biztosítása 

Egymás tájékoztatásának kialakítása K 

Tananyag egységesítése H 

Költséghatékonyság 

növelése 

Közös pályázati lehetőségek feltárása 

és megvalósítása 

K 

Pedagógiai munkát segítő munkatársak 

feladatainak megosztása a TISZK-ben 

K 

Középtávú feladataink: 

 Pályaorientációs feladatok ellátása. 

 Meglévő külkapcsolataink ápolása, továbbfejlesztése. 

 Nevelést-oktatást segítő eszközök korszerűsítése, bővítése, karbantartása, 

pótlása. 

 Rendszerszemlélet kialakítása, az intézményi folyamatok szabályozása. 

Hosszú távú feladatok: 

 Érettségi és szakmai vizsgára való felkészítés. 

 Továbbtanulásra való felkészítés. 

 Munkába álláshoz szükséges ismeretek megszerzésének elősegítése. 
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 Partnerkapcsolatok fenntartása, fejlesztése. 

 Az Élelmiszer-ipari Oktatás Jövőjéért Alapítvány folyamatos működtetése, 

működési színtereinek fejlesztése. 

A közép és hosszú távú feladatok megvalósítása a rövid távú feladatok alapján 

lehetséges, ennek tervezése az éves munkatervben található. 

Munkatervek készítésének szempontjai  

 Az éves munkaterv az adott tanévre szóló kiemelt, elvégzendő nevelési és 

oktatási feladatokat a pedagógiai program időarányos lebontásával 

határozza meg. 

 A munkafeladatokat határidőkkel és felelősökkel tartalmazza. 

Elkészítéséért az igazgató felelős, minden tanév nyitó értekezletén a 

nevelőtestület fogadja el. 

 A munkaközösségek az iskolai munkaterv alapján készítik el éves 

munkatervüket. 

 Az iskolai munkatervet minden tanév szeptember 15-ig, a munkaközösségi, 

valamint az egyéni (tanmenet) munkaterveket szeptember 30-ig kell 

elkészíteni 

- A szakmai munkaközösségek vegyék figyelembe az érvényben lévő 

Szakmai és Vizsgakövetelményeket. 

- A munkatervi feladatok tartalmas, határidőre történő elvégzése minden 

nevelő kötelessége. 
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4.2.4. Az iskolában működő folyamatok rendszere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cél: az iskola 

partnereinek 

elégedettsége 

1. Vezetés 

2. Partnerkapcsolatok 

irányítása 

3. Humán erőforrások 

biztosítása, fejlesztése. 

Egyéb erőforrás 

fejlesztése 

4. Nevelés 

5. Mérés, értékelés 

Stratégiai tervezés 

Ellenőrzés 

Önértékelés 

Partnerek 

csoportosításának 

rendszerábrája 

Kommunikáció a 

partnerekkel, kapcsolati 

mátrix, partneri igény és 

elégedettség mérés 

Továbbképzési rendszer 

Beruházás, berendezés, 

funkcionális taneszköz 

beszerzés 

Helyi nevelési program 

cél, feladat és 

tevékenység rendszere 

Teljesítmény értékelés 

Tanulói értékelés 
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4.3. Vezetői ellenőrzés és értékelés 

Ellenőrzés: Az iskolai szabályoknak (normáknak) való megfelelés 

Értékelés: A kitűzött célok és az elért eredmények összevetése 

Mérés: Az intézményi munka ellenőrzésének, értékelésének egyik 

legfontosabb eszköze. Több ponton elvégzett méréssel 

becsülhető a hozzáadott pedagógiai érték. 

Az ellenőrzés, értékelés területei: az SZMSZ-ben leírtak alapján. 
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4.3.1. Az iskola ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere 

 
TERÜLET 

ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉS 

T
A

N
U

L
Ó

K
 

mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció felelős mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció felelős 

Tanulmányi 

munka 

belső ell. 

szerint 

esetenként 

dokumentum

elemzés 

havonta napló, 

ellenőrző 

ofi 

ig.h. 

igazgató 

folyamatos 

tanmenet 

szerinti 

félév, évvége 

szóbeli  

írásbeli 

eseti 

tanmenet 

szerinti, 

félévente 

ellenőrző, 

napló, 

bizonyítvány 

szaktanár 

Versenyeredmé

nyek 

tanévvégi 

értékelés 

elemzés évente összesítések, 

jegyzőkönyvek 

igazgató 

igh. mkv. 

versenyek írásbeli, 

szóbeli, 

gyakorlati 

évente jegyzőkönyv Szaktanár 

Gyakorlati 

okt. vez. 

Vizsgák évvége elemzés évente jegyzőkönyv igazgató 

ig.h. 

vizsga írásbeli, 

szóbeli, 

gyakorlati 

évente jegyzőkönyv Iskolai VB 

tag 

Magatartás folyamatos 

osztályozó 

értekezlet 

óralátogatás 

megbeszélés 

folyamatos 

félévente 

feljegyzés 

feljegyzés 

igazgató 

ig.h. 

félév, évvége önértékelés 

megbeszélés 

félévente napló osztályfő-

nök 

Szorgalom folyamatos 

osztályozó 

értekezlet 

óralátogatás 

megbeszélés 

folyamatos 

félévente 

feljegyzés 

feljegyzés 

igazgató 

ig.h. 

félév, évvége önértékelés 

megbeszélés 

félévente napló osztályfő-

nök 

Fegyelmi ügyek esetenként dokumentum

elemzés 

megbeszélés 

esetenként jegyzőkönyv igh. félév, évvége megbeszélés félévente jegyzőkönyv igazgató 

Jutalmazások 

(motiváció) 

munkaterv 

szerinti 

óralátogatás 

dokumentum

elemzés 

rendszeres feljegyzés 

napló 

igazgató 

ig.h., 

mkv 

félév, 

évvége 

önértékelés 

dokumentum 

elemzés 

félévente jegyzőkönyv igazgató,  

ig. h. 

Belső mérések tanmenet 

szerint 10. év 

végén 

dokumentum

elemzés 

folyamatos 

évente 

napló 

jegyzőkönyv 

ig.h. 

ig.h. 

tanmenet 

szerint 10. év 

végén 

írásbeli 

szóbeli 

rendszeres 

évente 

napló 

jegyzőkönyv 

szaktanár 

munkaköz. 

vez. 
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Külső mérések Esetenként 

Országos 

kompetencia 

mérések 

Írásbeli 

írásbeli 

Esetenként 

OKÉV 

által 

kijelölt 

időpontban 

jegyzőkönyv 

jegyzőkönyv 

ig.h. 

ig.h. 

esetenként írásbeli eseti jegyzőkönyv ig. h. 

  

a tanulók TISZK-ben történő kompetencia méréseire, mely a mellékletben található szabályozás alapján történik. (IMIP 5. melléklete) 

 

P
E

D
A

G
Ó

G
U

S
O

K
 

Tanmenet, 

program 

IX. 30. dokumentum

elemzés 

évente tanmenet ig.h. félév 

évvége 

beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató 

Tankönyv, tan-

eszköz 

IX. 15., 

II. 15. 

dokumentum

elemzés 

megbeszélés 

félévente rendelések, 

leltári jegyző-

könyv 

ig.h. félév 

évvége 

beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató 

Ofi, 

munkaközösség

vezetői 

tevékenység 

munkaterv 

szerint 

óralátogatás 

dok.-elemzés 

megbeszélés 

munkaterv 

szerint 

feljegyzés igazgató 

ig.h. 

félév 

évvége 

beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató 

Pedagógusok 

munkája 

munkaterv 

szerint 

óralátogatás 

dokumentum

elemzés 

munkaterv 

szerint 

feljegyzés 

napló 

igazgató 

ig.h. 

mkv. 

félév 

évvége 

beszélgetés, 

dokumentum

elemzés 

félévente feljegyzések igazgató 

Munkaközös- 

ségi szakmai 

munka 

munkaterv 

szerint 

óralátogatás 

iskolai 

elemzés 

beszélgetés 

munkaterv 

szerint 

napló 

feljegyzés 

igazgató 

ig.h. 

tanév vége önértékelés évente jegyzőkönyv igazgató 

ig.h. 

A
L

K
A

L
M

A
Z

O
T

T
A

K
 Alkalmazottak 

munkája 

munkaköri 

leírás szerint 

nyilvántartás folyamatos feljegyzés igazgató 

gazd. 

vez. 

tanmű-

hely vez. 

évvége beszélgetés évente feljegyzések igazgató 
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IS
K

O
L

A
 

Házirend folyamatos iskolabejárás 

óralátogatás 

dokumentum

elemzés 

folyamatos feljegyzés igazgató 

ig.h. 

évente beszámoló évente jegyzőkönyv igazgató 

Ügyeleti 

rendszer 

folyamatos dokumentum

elemzés 

beszámolta-

tás 

folyamatos feljegyzés igazgató 

ig.h. 

évente beszámoló évente jegyzőkönyv igazgató 

SZMSZ, 

Pedagógiai 

Program 

végrehajtása 

ig. utasítás 

szerint 

jogszabály és 

dokumentum 

elemzés 

2 évente feljegyzés igazgató 

 

2 évente beszámoló 2 évente jegyzőkönyv igazgató 
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4.3.2. Szakmai indikátorok mérése 

Oktatás, képzés mutatói Mérés gyakorisága, ideje Felelős 

Lemorzsolódás Évente, június hónapban Igazgatóhelyettes 

SZKTV-n országos döntőbe 

jutó tanulók aránya a teljes 

tanulólétszámhoz viszonyítva 

Évente, április hónapban Gyakorlatioktatás-vezető 

OKTV-n eredményt elért 

tanulók aránya a teljes 

tanulólétszámhoz viszonyítva 

Évente, június hónapban Igazgatóhelyettes 

Adott szakmát megkezdett és 

befejezett tanulók aránya, 

szakmánként 

Évente, június hónapban Gyakorlatioktatás-vezető 

Vizsgaeredmények, 

szakmánként 

Évente, június hónapban Gyakorlatioktatás-vezető 

Érettségi eredmények Évente, június hónapban Igazgatóhelyettes 

Az országos 

kompetenciamérés eredményei 

Évente, június hónapban Igazgatóhelyettes 

Szakiskolai tanulmányi 

átlageredmények, 

tantárgyanként és 

évfolyamonként 

Félévente, február, június 

hónapban 

Igazgatóhelyettes 

Az összes bukás aránya a 

tanulólétszámhoz viszonyítva 

Félévente, február, június 

hónapban 

Igazgatóhelyettes 

A felzárkóztató foglalkozáson 

résztvevő tanulók száma az 

összes tanulóhoz viszonyítva 

Évente, június hónapban Ifjúságvédelmi felelős 

A felzárkóztató foglalkozáson 

részt vett tanulók között a 

bukások aránya 

Évente, június hónapban Ifjúságvédelmi felelős 

A szakiskolai osztályok 

átlaglétszáma évfolyamonként 

Évente, október hónapban Igazgatóhelyettes 
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megadva 

Az egy tanulóra jutó 

igazolatlan órák száma 

Évente, június hónapban Igazgatóhelyettes 

Magatartás jegyek 

osztályonkénti átlaga 

Félévente, február és június 

hónapban 

Igazgatóhelyettes 

Szorgalom jegyek 

osztályonkénti átlaga 

Félévente, február és június 

hónapban 

Igazgatóhelyettes 

Az iskolai tanműhelyben és a 

külső gyakorlóhelyen eltöltött 

gyakorlati óra aránya 

Évente, október hónapban Gyakorlatioktatás-vezető 

Hátrányos helyzetű tanulók 

száma 

Évente, szeptember 

hónapban 

Ifjúságvédelmi felelős 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók száma 

Évente, szeptember 

hónapban 

Ifjúságvédelmi felelős 

SNI-s tanulók száma Évente, szeptember 

hónapban 

Ifjúságvédelmi felelős 

Oktatás, képzés színvonalának 

elégedettségi mutatója – 

tanulók 

Kétévente, február 

hónapban 

Minőségügyi vezető 

Oktatás, képzés színvonalának 

elégedettségi mutatója – szülők 

Kétévente, február 

hónapban 

Minőségügyi vezető 

Oktatás, képzés színvonalának 

elégedettségi mutatója – 

pedagógusok 

Kétévente, február 

hónapban 

Minőségügyi vezető 

Oktatás, képzés színvonalának 

elégedettségi mutatója – 

gyakorlati helyek 

Kétévente, február 

hónapban 

Minőségügyi vezető 

Oktatás, képzés színvonalának 

elégedettségi mutatója – egyéb 

szakmai partnerek összesítve 

Kétévente, február 

hónapban 

Minőségügyi vezető 
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4.3.3. A tanulók és az osztályok mérésének, fejlődésének és 

teljesítményének követési rendje 

A tanulók munkájának értékelése a tanulási- tanítási folyamat fontos részét 

képezi. A tanulók részéről az elvégzett munka elismerésének igényeként, a 

tanárok részéről pedig az oktatás visszacsatolásaként jelentkezik. A mérés, 

ellenőrzés célja, hogy informáljon a tanuló tananyagban való előrehaladásáról, az 

értékelésé pedig, hogy visszajelzést adjon a tanulónak a követelményeknek való 

megfelelésről. 

4.3.4. A mérés rendje 

Minden tanévkezdéskor az igazgató a mérési csoport közreműködésével 

megszervezi a mérési eljárás lebonyolításáért felelős teamet. 

Határidő: szeptember 

A team megbízása 1 tanévre szól, munkáját a MÉCS vezető irányítja. 

4.3.5. A mérés tervezése 

A team áttekinti az előző évben készült intézkedési tervet és ellenőrzi, hogy az 

éves munkaterv tartalmazza-e az áthúzódó intézkedéseket. Az elemzés 

eredményét rögzíti. Határidő: június 30. 

A team éves mérési tervet készít. A terv tartalmazza a mérési célokat, mérendő 

kompetenciákat, célcsoportokat, a konkrét időpontokat, egyes felmérésekért 

felelős teamtag megnevezését, a visszajelentés módját, időpontját. 

A tantestületi jóváhagyás után – figyelembe véve az előző évi felmérés 

tapasztalatait – átvizsgálja szükséges mérőeszközöket – kérdőívek, interjú 

kérdések – és elvégzi a szükséges változtatásokat. 

A mérések lebonyolítását a team felelős tagjai szervezik. A beérkezett 

eredmények feldolgozása és elemzése a team feladata. Az elemzésnek ki kell 

terjednie az előző évek mérési eredményeivel, ill. a Pedagógiai Programmal való 

összehasonlításra is. 

Mérések, a jogszabályban- és az intézményi éves munkatervben 

meghatározottakon kívül csak külön igazgatói engedély alapján végezhetők. 
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4.3.6. Tanulói külső mérés  

Az iskolánk részt vesz az országos mérésekben. A méréseket a nevelőtestület 

kiértékeli. 

Egyéb mérésekben eseti megfontolás alapján vesz részt. 

4.3.7. Tanulói belső mérés 

Alapvető két mérési pont az intézménybe való bejövetel, és valamilyen végzettség 

megszerzését követő távozás. 

További mérési pontok : 

 a 9. évfolyamon alapkompetencia-, tanulási motiváció- és szociális 

háttérmérés 

 10. évfolyamon gondolkodási képesség mérése 

 10. szakközépiskolai évfolyamon szakaszvizsga (kisérettségi) 

 szakmától függően 12-13. évfolyamon első félév végén 

 minden folyamat, részfolyamat kezdetén, végén. 

4.3.8. Teljesítményértékelés 

AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER LEÍRÁSA 

Bevezetés 

A Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola érettségit és 

szakmát adó intézmény. A közismereti és az érettségit adó tantárgyakat osztály, 

illetve csoportos foglalkozás keretében tanítjuk. A szakképzés elméleti órái 

osztálykeretben, a gyakorlati képzés tanműhelyben, kiscsoportban vagy 

vállalkozóknál történik. Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak 

teljesítményét is értékeljük. 

A teljesítmény vizsgálatakor szükséges különböző szempontok figyelembevétele 

is. 
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Az értékelési rendszer alapvonásai 

Az alább kidolgozott értékelő rendszer elsősorban fejlesztő és minősítő 

jellegű célokat fogalmaz meg. 

Alapvető feladata és célja, hogy segítsen az oktatás-nevelés színvonalának 

emelésében, lehetővé tegye a problémás területek azonosítását és a 

megoldásukhoz szükséges feladatok kitűzését, rendszerezését, átláthatóságát a 

vezetőség felé. 

Alapkövetelmény, hogy kizárólag az intézményben dolgozó pedagógusok és 

alkalmazottak jóváhagyásával legyen alkalmazható. 

Az értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelvek és elvárások 

 Legyen sokoldalú! 

A tanárok és a technikai dolgozók munkája rendkívül összetett, az oktató-nevelő 

tevékenységnek több oldala van. Különösen igaz ez intézményünkre, ahol két 

teljesen eltérő középszintű oktatás folyik. A minőség vizsgálatakor figyelembe kell 

venni a különböző, eltérő szempontokat. 

 Az értékelési rendszer vegye figyelembe mind a szakmai 

tárgyak/közismereti tárgyak tanításával kapcsolatos, mind az iskolai élet 

egyéb területeivel összefüggő tevékenységeket. 

 Legyen fejlesztő szándékú! 

A korábbiakban már megfogalmazott módon értékelési rendszerünk célja a 

minősítés és az egyéni és intézményi munka fejlesztése. Így törekedni kell arra, 

hogy: 

 egyértelmű és alkalmas legyen a sikeres, jó eredményeket elérő munka, 

valamint a problematikus területek kimutatására, 

 a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölésére, 

 az egyéni teljesítmény változásának jelzésére, 

 valamint segítse az információcserét az iskolavezetés és a tanárok között. 
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 Legyen méltányos! 

Törekedni kell az értékelés objektivitására, ami elősegíthető azzal, hogy csak 

olyan területeket vizsgálunk, melyekről megfelelő mennyiségű adat áll 

rendelkezésünkre.  

Cél az is, hogy megfelelő kommunikációval kellőképpen tájékoztassuk 

kollégáinkat és munkatársainkat az újfajta értékelésről. 

Törekednünk kell a legegyszerűbb, egyértelmű, minden részletében átlátható, és 

az érintett számára hozzáférhető rendszer kialakítására. 

 Legyen kivitelezhető! 

Nem utolsó szempont, hogy a kialakított értékelési rendszer könnyen, gyorsan 

kivitelezhető legyen (Tájoló 1.0 program szerint). Olyan folyamat kidolgozására 

törekszünk, mely nem megterhelő anyagilag, és belülről elvégezhető (nem 

szükséges külső szakember bevonása). 

A teljesítmény vizsgálat célja és jellege 

A pedagógusteljesítmény vizsgálatának általános célja az iskolai munka 

színvonalának emelése, fejlesztése. Ez két terület megfigyelésével és 

fejlesztésével érhető el. 

 Oktatás-nevelés szakmai színvonalának emelése 

A kidolgozott értékelési rendszer akkor járul hozzá eredményesen a szakmai 

színvonal emeléséhez, ha segít a pedagógusnak és az alkalmazottnak képet 

alkotni saját munkájáról, és az alkalmazotti közösség egésze által elfogadott 

kritériumrendszer alapján tudja felmérni saját teljesítményét.  

 A vezetés színvonalának emelése 

A teljesítményvizsgálat célja a vezetői munka minőségének emelése, fejlesztése 

is.  

Törekedni kell arra, hogy a vezetői munka elősegítse az egyéni 

igények/szükségletek és a továbbképzések összehangolását, segítse az iskolai 

feladatok jobb elosztását. 
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A vizsgálat segítse az iskolai tárgyi/igazgatási feltételekkel kapcsolatos problémák 

azonosítását és megoldását, javítsa a tanárok és az iskolavezetés közötti 

kommunikációt. 

Kitűzött cél továbbá, hogy mindig aktuális adatokat szolgáltasson az iskolai 

Pedagógiai Program fejlesztéséhez, esetenként szükséges átalakításához. 

Az értékelés szempontjai: 

a) Pedagógus: 

- Személyes tulajdonságok 

- A nevelés-oktatás hatékonysága 

- Az osztályfőnöki munka értékelése 

- A szabadidőben végzett tevékenység értékelése 

- Az intézményi működést segítő tevékenységek  

- Munkafegyelem 

b) Alkalmazotti: 

- Szakmai ismeretei; szakmai gyakorlati munkája 

- Felelősség és hivatástudat; munkafegyelem 

- Kapcsolattartás, együttműködés 

Az értékelés módja: 

- Önértékelés 

- Társértékelés 

- Vezetői értékelés 

 

Az iskola pedagógusainak és alkalmazottainak minősítése a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 40§-a alapján történik. 

 

Az értékelési ciklus 

A vizsgálat folyamatosan zajlik. 

Évente egy alkalommal az iskolavezetés minősíti a pedagógusok és alkalmazottak 

meghatározott körének munkáját és munkafegyelmét a 6. számú mellékletben 

megadott szempontok alapján. 
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Az igazgató minden évben tájékoztatja kollégáit az előző év egészére vonatkozó 

eredményekről. 

Az iskolavezetés munkájának értékelése 

A terület értékelésének alapelvei megegyeznek a tanári teljesítmény 

értékelésének elveivel. 

 Az értékelés szempontjai: 

a.) Feltételek megteremtése (személyi, anyagi) 

b.) Pedagógiai munka – elkötelezettség az értékek és a folyamatos fejlesztés 

mellett 

c.) Munkatársakkal való kapcsolat – támogatás, informálás, kollégák bevonása 

a döntésekbe 

d.) Ellenőrzés, értékelés, ösztönzés  

e.) Társadalmi hatás, partnerkapcsolatok ápolása, irányítása 

f.) Vezetői személyiség, képesség, stílus – önképzés, munkabírás, 

konfliktuskezelés, szervezőképesség 

 Alkalmazott módszerek az értékelés során: 

 Kérdőív 

 Vezetői önértékelő kérdőív 

 

4.4. Minőségfejlesztési rendszer működtetése az intézményen 

belül 

4.4.1. Minőségügyi vezető megbízása, feladatai 

o A minőségügyi vezetőt az igazgató bízza meg, az iskolavezetés 

véleményének kikérését követően. 

o Részt vesz az iskolavezetés munkájában. Közreműködik az intézményi 

szintű döntések, stratégiák kidolgozásában. 
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o Működteti az intézmény minőségügyi rendszerét, amely átfogja az 

intézmény teljes szakmai munkáját. Irányítja a támogató szervezet 

munkáját. 

o Felelősségkörébe tartozik a minőségüggyel kapcsolatos tevékenységek, 

módszerek, eszközök, dokumentációk szakmai ellenőrzése, értékelése. 

o Javaslatokat tesz a feltárt problémák kezelésére, javítására. Rávilágít a 

fejlesztési lehetőségekre. Gondoskodik a korrekciós folyamat 

végrehajtásáról. 

o Tevékenységéhez tartozik a minőségügyi kultúra szervezettel való 

megismertetése, terjesztése. A fejlesztéssel foglalkozók tevékenységének 

szakmai támogatása. 

o Segíti és koordinálja a minőségi és fejlesztő körök munkáját. 

o Előkészíti a területét érintő tantestületi döntéseket. 

o A minőségügy területén állandóan fejleszti tudását, képességeit, értékelési 

eszközrendszerét és kommunikációs kultúráját. 

A minőségfejlesztési rendszer kiépítéséből eredő feladatai: 

o A minőségfejlesztés éves munkatervének elkészítése. 

o A támogató szervezet kiépítésének segítése. 

o A szükséges képzések megtartása, illetve az ahhoz szükséges feltételek 

biztosítása (előadó hívása, képzésekre delegálás stb.). 

o A fejlesztő munkák koordinálása. 

o Az intézkedési tervek végrehajtásának, ellenőrzésének, értékelésének 

koordinálása. 

o A testület tájékoztatása az elvégzett munkáról. 

o Beszámolók elkészítése. 

4.4.2. A minőségi kör munkájának menete 

o célok meghatározása, 
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o a várható eredmények meghatározása, 

o kritériumok definiálása az eredmények értékeléséhez, 

o a tantestület tagjainak bevonása, 

o a vizsgálat menetének részletes kidolgozása, 

o a folyamat értékelése, 

o tantestületi prezentáció, 

o elfogadás, beépülés az iskola alapdokumentumba. 

4.4.3. Megvalósítás és folyamatos kontroll: 

o Határidők figyelése, a kritikus pontok ellenőrzése. 

o A megvalósítás minőségének nyomon követése, a teljesített feladatok 

összevetése a kritériumokkal. 

o Visszacsatolás: belső korrekciók, célok, feladatok, minőség, határidők. 

o A folyamat során minden megbeszélésről folyamatos dokumentációt kell 

vezetni! Minden írásos anyagot a minőségügyi vezetővel meg kell beszélni! 

o A tantestület fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen szabályzatot évente 

felülvizsgálja és átdolgozza. 

4.4.4. Intézményi értékelés, önértékelés 

Az intézmény működésének javítása, fejlesztése 

Célunk, hogy az iskola működése során keletkező problémajelzések, valamint az 

intézményt érintő külső és belső mérések, belső értékelések eredményei alapján 

észlelt hiányosságok, hibák,  nem-megfelelősségek megszűnjenek, a szükséges 

javító, fejlesztő, megelőző tevékenységek megtörténjenek. 

Iskolánk működésének és javításának fejlesztése a Szakiskolai Önértékelési 

Modell alapján történik. Az önértékelési projektterv a 5. számú mellékletben 

található. Az önértékelés és a fejlesztési folyamat összefügg. Az iskola az 

önértékelést két évente végzi. Szemléltetése a következő folyamatábrán található. 



Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari                                                                Minőségirányítási 
Szakközépiskola és Szakiskola                                                                       Program 
Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. 

 

 

39 

 

 

 

 

Projekt terv  
készítés 

 

INDÍTÁS 

Tantestületi 
tájékoztató 

 

Partneri igény és 
elégedettség mérése 

 

Önértékelés 
elkészítése 

 

Tantestületi 
előterjesztés 

 

Fejlesztési célok, 
irányok meghatározása 
 

Intézkedési tervek 
készítése 

 

Intézkedési tervek 
megvalósítása, 

értékelése 
 

BEFEJEZÉS 

Projekt terv 

Jegyzőkönyv 

Kérdőívek 

Önértékelési jelentés 

Jegyzőkönyv 

Fejlesztési célok 

Intézkedési tervek 

Szükség szerint 
módosított 
intézkedési tervek 

A
z
 ö

n
é
rt

é
k
e
lé

s
 

v
é

g
re

h
a

jt
á

s
a
 

 

A
z
 ö

n
é

rt
é

k
e
lé

s
 e

lő
k
é
s
z
ít
é

s
e
 

 

A
z
 ö

n
é

rt
é

k
e

lé
s
 k

ö
v
e
té

s
e
, 

to
v
á

b
b

i 
lé

p
é
s
e

i 

 

Dokumentumok 



Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari                                                                Minőségirányítási 
Szakközépiskola és Szakiskola                                                                       Program 
Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. 

 

 

40 

 

 

4.4.5. Munkaköri leírások készítésének és kezelésének rendje 

A munkaköri leírás elkészítése a munkahelyi vezető feladata. A munkaköri leírás a 

munkáltató és a munkavállaló aláírásával válik érvényessé. Az elkészített 

munkaköri leírások nem véglegesek, a feladat illetve a jogszabály változásaihoz 

alkalmazkodnak. Rendszeres „karbantartásra”, időszakos felülvizsgálatra van 

szükség. Az intézményben a felülvizsgálat az alábbiak szerint történik: 

 munkaköri leírás pedagógus munkakörre – évente, 

 munkaközösség-vezetői munkaköri leírás – 3 évenként, illetve 

feladatváltozás vagy törvényi változás esetén, 

 osztályfőnöki megbízás lejártakor és visszavonásakor. 

A hatályos idő lejártakor valamint feladatváltozások esetén át kell dolgozni a 

munkaköri leírást. A módosított munkaköri leírás a dolgozó és a munkáltató 

aláírásával válik érvényessé. 

4.4.6. Az aláírási, kiadmányozási szabályok 

Az intézmény nevében aláírási jog az igazgatónak, távollétében az 

igazgatóhelyettesnek van.  

A pénzügyi kötelezettségeket vállaló iratok kivételével az igazgató egymagában ír 

alá.  

Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó ügyiratokat az 

intézményben tartózkodó igazgatóhelyettes írja alá. Tartós távolléte esetén az 

aláírási jogot az igazgatóhelyettes gyakorolja.  

A pénzügyi kötelezettségeket vállaló iratok esetében az aláírási jogosultságot az 

igazgató távollétében az igazgatóhelyettes gyakorolja. 

Felülvizsgálat: a vezetőségben történt személyi változás esetén szükséges. 

A kiadmányozással kapcsolatos szabályokat az intézményben a 

kötelezettségvállalás rendjének szabályzata tartalmazza. 
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4.5.  Infrastruktúra biztosítása 

Cél: Az intézmény tárgyi feltételei infrastruktúrája a napi működést optimálisan 

szolgálja ki. E feltételrendszer finanszírozását intézményileg szabályozzuk, 

figyelembe véve az országos és helyi törvényeket, rendeleteket. 

4.5.1. Beszerzési terv készítése 

Beszerzési eljárás 

a.) Definíció 

A jelen leírás a Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola 

beszerzési tevékenységeire vonatkozó intézményi szabályozást tartalmazza, abból 

a célból, hogy az intézmény (tárgyi) eszközei, infrastruktúrája a napi működést 

optimálisan szolgálják ki. 

Az eljárás alkalmazandó az intézménynél folyó teljes tevékenységre és a 

szervezet valamennyi alkalmazottjára, akik annak minőségirányítási rendszerében 

dolgoznak. 

b.) Hivatkozások 

Pénzkezelési Szabályzat 

SZMSZ 

Leltározási és selejtezési szabályzat 

Szabadságolási terv 

Éves költségvetés 

c.) Felelősség és hatáskör 

A különböző szabályzatokban foglalt eljárás szerint. 

d.) Meghatározások 

Beszerzési terv: 

Az oktató-nevelő munkát segítő eszközök a kiszolgáló tevékenységekhez 

szükséges termékek, szolgáltatások vásárlását megelőző tervezés. 
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 BESZERZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 

A gazdasági vezető elemzi a fenntartó által az intézményre maghatározott 

költségvetési keretszámokat és az éves működésnek megfelelően meghatározza 

beszerzési keretszámokat.  

Az egyes részlegvezetők, illetve munkaközösség-vezetők, összeírják a szükséges 

eszközöket. A gazdasági vezető előzetes beszerzési tervet készít. 

Az előzetes beszerzési tervhez a gazdasági vezető elkészíti az egyes eszközök és 

beszerzések specifikációját, követelményeit. A beszerzési tervet az 

intézményvezető fogadja el. 

 A BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE ÉS A SZÁLLÍTÓK KIVÁLASZTÁSA 

Az iskola az oktatási tevékenységében csak olyan szállítók és alvállalkozók 

szolgáltatásait veszi igénybe, melyek a minőségkövetelményeknek igazoltan 

megfelelnek. Kivételt képeznek a munkafolyamatokra és az eredmény minőségére 

lényeges hatással nem rendelkező termékek és szolgáltatások (például 

irodaszerek, segédanyagok, stb.), melyek bármely olyan forrásból beszerezhetők, 

melyről feltételezhető az igényeknek megfelelő beszállítás. 

A minőséget lényegesen befolyásoló termékek és szolgáltatások esetében, 

természetesen abban az esetben, ha az intézmény érdemben képes választani a 

szállítók között, általában csak olyan szállítók választhatók, amelyekről 

referenciával rendelkezik. 

A szállítók értékelését a gazdasági vezető végzi a gazdasági év végén. A szállítók 

értékelését az intézményvezető hagyja jóvá. A gazdasági vezető a jóváhagyott 

értékelési eredményekről tájékoztatja a fenntartót és a szállítókat is. 

 A BESZERZÉS VÉGREHAJTÁSA, FELÜGYELETE 

A beszerzési terv végrehajtása a gazdasági vezető felelőssége. A beszerzendő 

eszközök és felújítások listáját a gazdasági vezető adja át a szállítónak. 
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Amennyiben az eszközt nem sikerült beszerezni, vagy a beszerzés nem valósult 

meg a nyár folyamán, akkor a gazdasági vezető dönt arról, hogy a beszerzési 

tevékenységet megismétli, vagy a következő éves beszerzési tervbe emeli be. 

Amennyiben a beszerzendő termék nem szerezhető be, akkor a megfelelő 

szakmai konzultáció után dönt arról, hogy milyen más helyettesítő eszközt szerez 

be. 

A beszerzett eszközt az átvételi ellenőrzés után leltárba kell venni. A leltárba vétel 

tevékenységeire az intézmény Leltározási és selejtezési szabályzata érvényes. 

 A BESZERZÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

A beszerzések és beruházások megvalósulása után az év végén a gazdasági 

vezető beszámolója alapján az intézmény vezetése értékelést végez. Erről a 

fenntartónak visszajelzést készít. 

 TERVEN KÍVÜLI BESZERZÉSEK 

A terven kívüli beszerzések az évközi beszerzéseket érinti. Ilyen lehet például a 

karbantartás folyamán előforduló hibák korrigálása, vagy egyes eszközök 

rendkívüli cseréje, beszerzése. Ebben az esetben az igénylő (munkaközösség-

vezető) jelzi a gazdasági vezetőnek az igényt, aki az intézményvezető 

jóváhagyását kéri. 

4.5.2. Az intézmény infrastruktúrális feladatainak ellátása 

Az intézmény a fenntartóval együttműködve biztosítja az ingatlanokat és az 

infrastruktúrát, valamint ennek aktuális karbantartását. 

Oktatási, nevelési segédanyagok kezelése 

A területre vonatkozó szabályozás az alábbi dokumentumoknak található: 

 iratkezelési szabályzat, 

 adatkezelési szabályzat, 

 könyvtárszabályzat, 
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Információ – és kommunikáció-technológiai háttér biztosítása 

A területre vonatkozó szabályozás az alábbi dokumentumoknak található: 

  informatikai biztonsági szabályzat, 

  adatkezelési szabályzat. 

Portaszolgálat 

A területre vonatkozó szabályozás az alábbi dokumentumoknak található: 

   kulcshasználat és kulcsfelvétel rendje, 

   munkaköri leírás. 

Karbantartási, üzemeltetési tevékenység 

A területre vonatkozó szabályozás az alábbi dokumentumokban található: 

  éves munkaterv és költségvetés, 

  tanműhelyi szabályzat, 

  munkavédelmi szabályzat, 

  tűzvédelmi szabályzat, 

  kiürítési szabályzat, 

  gépjármű üzemeltetési szabályzat, 

  SZMSZ, 

  felújítási, karbantartási terv. 

Takarítás 

A területre vonatkozó szabályozás az alábbi dokumentumoknak található: 

 - takarítási utasítás (iskolai, tanműhelyi HACCP szerint). 

Anyagkezelés (raktározás), szállítás 

A területre vonatkozó szabályozás az alábbi dokumentumoknak található: 

  eszközök értékelésének szabályai, 

  leltározási szabályzat, 

  selejtezési szabályzat, 

  gépjármű üzemeltetési szabályzat, 

  SZMSZ, 

  munkaköri leírások. 
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4.5.3. Jelentések rendje 

Jelentés témája Időpont Felelős 

1. Baleseti jelentés - a balesetet követően 15 napon belül a 

fenntartónak (3 napon túl gyógyuló 

esetén) 

- azonnal, ha súlyosabb 

- félévenként összesítést és a jegyzőnek  

Igazgató 

2. Felmentés 

testnevelésből 

- szeptember – Kategóriába sorolás 

- október 1. – Határozatok felmentésre 

- február 6. – Félévi összesítő 

- június 20. – Éves összesítő 

Igazgató 

3. Pályaválasztás május 6. – fel nem vett tanulók 

 

Igazgató 

4. Tanévnyitó értekezlet szeptember 1.-jegyzőkönyve 

 

Igazgató 

5. Munka és tűzvédelmi, 

vmint balesetelhárítási 

szemle 

szeptember 1. Munkavédelmi 

tűzvédelmi 

balesetelhárítási 

felelős 

6. Kimutatások 

megküldése a 

fenntartónak 

- Tantárgyfelosztás – szeptember 15. 

- Túlóra kimutatás – szeptember 10 

Igazgató 

7. Tanév eleji statisztikák 

megküldése 

október 12. Igazgató 

8. Év végi testületi 

értekezlet 

Június 30. – jegyzőkönyve Igazgató 
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Gazdasági jelentések   

1. Éves beszámoló év február 25. Gazd.vez. 

2. Féléves beszámoló év július 23. Gazd.vez 

3. Költségvetés év február 15. Gazd.vez 

4. Havi pénzügyi információ hó 10-ig Gazd.vez 

5. Negyedéves jelentés mérleg negyedév 15-ig Gazd.vez 

6. Változóbér jelentés hó 10-ig Gazd.vez 

7. Távollét jelentés hó 10-ig Gazd.vez 

8. Hóközi bérjelentés hó 29. Gazd.vez 

9. Ingyenes buszbérlet igénylés negyedév 12-ig Gazd.vez 

10. Rászorultsági étkezés jelentés hó 12-ig Gazd.vez 

11. ÁFA elszámolás jelentés negyedév 20-ig  Gazd.vez 

13. Munkaügyi iratok hó 14-ig Gazd.vez 

4.5.4. Értekezletek rendje 

Értekezletek témája Időpont Felelős 

Alakuló értekezlet augusztus . Igazgató 

Tanévnyitó értekezlet augusztus 30. Isk.vezetés 

Munkaértekezlet havonta Isk.vezetés 

Félévi testületi értekezlet február Isk.vezetés 

Tanév végi testületi értekezlet június 30. Isk.vezetés 

Nevelési értekezlet őszi: október – november  Isk.vezetés 

 tavaszi: március – április  Isk.vezetés 

Szülői értekezlet 1. szeptember  Oszt.főnök 

 2. október, november  Oszt.főnök 

 3. február 1. hete Oszt.főnök 

 4. május közepe Oszt.főnök 

Vezetőségi értekezletek Hetente Igazgató 

Munkaközösségi értekezletek Munkaterv szerint Mk. Vezetők 

Minőségirányítással kapcsolatos 

értekezletek 

Külön ütemterv szerint Minőségügyi 

vezető 
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4.6. Helyesbítő, fejlesztő tevékenység 

Az eljárás célja, hogy az intézményi működés folyamatában jelentkező 

problémajelzések, külső és belső mérések, belső értékelések eredményei alapján 

észlelt hiányosságok, esetleges hibák, illetve a nem megfelelések megszűnjenek, 

ennek érdekében javító, megelőző, fejlesztő tevékenységek megtörténjenek. 

Működési probléma: 

Olyan észlelt jelenség, amely megnehezíti a stratégiai célok megvalósulását. 

Nem megfelelés: az előírásoktól való eltérés. 

Fejlesztő tevékenység: Ennek keretében cél az észlelt hiányosságok, működési 

rendellenességek csökkentése, továbbá az ezt kiváltó okok megszüntetése. 

Felelős:  

A minőségbiztosítási csoport feladata a problémák összegyűjtése. Az 

összegyűjtés az iskolában rendelkezésre álló formanyomtatványon történik: 

 Hibajelentő lap 

 Fejlesztési javaslat 

 Tanulói észrevételek című lap. 

A formanyomtatványok rendelkezésre állnak: 

  Titkárságon 

  Minőségügyi vezetőnél 

  Portán. 

A lapok összegyűjtése az erre a célra rendszeresített dobozban történik a portán. 

Hozzáférési lehetősége a minőségirányítási vezetőnek van. 

Hibajelentő lapot kitöltők köre: 

 az intézmény tanárai, ill. technikai dolgozói 

 amennyiben működési rendellenességet tapasztalnak; 
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 az iskolavezetés tagjai – vezetői ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok 

esetén 

 DÖK patronáló tanár – két esetben: általa észlelt működési rendellenesség 

esetén, valamint tanulói észrevétel alapján. 

Fejlesztő javaslat című lapot mindenki kitöltheti, amennyiben javaslataival a 

működés javításához járul hozzá. 

Tanulók jelzései: Valamennyi tanuló kitöltheti a lapot.  

A kitöltött lapokat a DÖK ládában szükséges gyűjteni, folyamatos jelleggel. A 

gyűjtésért felelős  a DÖK tanár, aki dönt a lapok további útjáról. A feldolgozás 

történhet saját hatáskörben, készülhet hibajelentő lap, ill. fejlesztési javaslat. 

Mindezek felelőse a DÖK tanár. 

Feldolgozás módja: 

 a dobozok tartalmának gyűjtése hetente. 

Helyesbítő intézkedések eljárásrendje: 

A lapok tartalma alapján lehet: 

1. Intézkedés megtétele 

2. Intézkedési terv kidolgozása 

3. Fejlesztő tevékenység az észlelt hiányosságok, működési 

rendellenességek       

csökkentése, az azt kiváltó okok megszüntetése érdekében. 

4. A hibajelzés esetén szükséges elemzést végezni. 

Intézkedés: 

 ha a jelentkező probléma intézkedést igényel, akkor a felelős saját 

hatáskörében, vagy a terület felelősével együtt intézkedik a probléma 

kezelésében. A lap kitöltését a felelősök aláírásukkal igazolják. 
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Intézkedési terv: 

Abban az esetben, ha a probléma csak több lépcsős folyamatban kezelhető, ill. 

oldható meg, úgy a minőségügyi vezető intézkedési tervet készít, vagy utasítja a 

terület felelősét annak elkészítésére, amelyet a hibabejelentő lapon rögzítenek. 

Akkor az intézkedési terv végrehajtásáért és az ellenőrzésért felelős nevét meg 

kell jelölni. 

Fejlesztőtevékenység: 

Abban az esetben, ha a probléma oka, illetve annak megoldása ismeretlen, 

fejlesztési tervet szükséges készíteni. Ennek felelőse: a minőségügyi vezető, vagy 

a terület felelőse. 

Végrehajtásának szakaszai: 

 problémafeltárás, probléma leírása; 

 probléma okainak kivizsgálása, leírása; 

 megoldási javaslatok kidolgozása, azok elemzése, a legjobb javaslat 

kiválasztása; 

 ellenőrzés; 

 Testületi jóváhagyás. 

4.7. A partnerkapcsolatok irányítása 

4.7.1. A fontos partnerek igény-, elégedettség- és elégedetlenség 
mérése 

Az eljárás célja felmérni a partnerek igényeit, elégedettségét és elégedetlenségét, 

valamint a mérések alapján elvégezni a szükséges beavatkozásokat.  

A partneri igény és elégedettség mérés rendje a TISZK-kel közös folyamatként 

került leszabályozásra és a TISZK Irányítási Kézikönyv 7.sz melléklete 

tartalmazza. 

Felmérés, elemzés, intézkedési terv: 

A beérkezett eredmények feldolgozása és elemzése a támogató szervezet 

feladata. Az eredmények alapján készül el az iskola önértékelése, amelyekből a 
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fejlesztési célok és irányok meghatározása történik.  

4.7.2. A munkatársak attitüdjének pontos megismerése, 

elégedettségük, motiváltságuk fokozása. 

A partneri igény-és elégedettségmérés során a munkatársak kérdőíveket töltenek 

ki, amelyek alapján fel tudjuk mérni motiváltságukat, elégedettségüket a SZÖM 

alapján. 

4.7.3. Kommunikáció a partnerekkel 

A közvetlen partnerekkel történő kommunikáció érdekében – különös tekintettel az 

oktatási-nevelési folyamatban közvetlenül részt vevő tanulókra, szülőkre, 

hallgatókra, pedagógus és a nem pedagógus munkatársakra – meg kell határozni 

 információk belső áramlásának folyamatát, 

 az információ szükségletet és az informálandók körét, 

 a lehetséges kommunikációs csatornákat, valamint 

 az érintettek bevonásának módját az információk terjesztésébe és 

felhasználásába. 

Az intézmény a partnerekkel való kommunikációja során biztosítja a partnereket 

érintő, a személyiségi jogokat nem sértő, bármilyen információ teljes körű 

nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. 

Biztosítjuk partnereink számára (tanulók, szülők, hallgatók), hogy teljes körű 

információjuk legyen az intézményünkben folyó tevékenységekről, a tanulói, 

hallgatói életről. Ezért elérhetővé tesszük számukra intézményünk ismertető 

anyagait (továbbtanulási tájékoztató, pedagógiai program, házirend, stb.) a 

szolgáltatás folyamán szükséges információkat (osztályzatok, üzenetek). 

Biztosított minden oktatási szolgáltatás esetén a partnerek (tanulók, szülők, 

hallgatók) számára, hogy a szolgáltatással kapcsolatos igényeiket, észrevételüket 

előadhassák, kifejthessék. Sőt intézményünk ezeknek az igényeknek az 

ismeretére alapozza tevékenységének fejlesztését, tervezését. 

Tájékoztatási rendszerünk biztosítja, hogy a tanulók, illetve a szülők a 

személyiségi jogok tiszteletben tartásával, igényeik szerint informálva legyenek a 
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tanuló előmeneteléről, megítéléséről. Ezt a tanulók számára az osztályfőnök és a 

szaktanárok direkt módon, a napi kapcsolat során biztosítják. A szülők számára a 

szülői értekezlet és fogadóóra keretében adunk erre lehetőséget. 

Partnereinknél – társadalmi és etnikai hovatartozásuktól függetlenül – biztosítjuk a 

személyiségi jogok, illetve az emberi méltóság maximális tiszteletben tartását. 

Intézményünk jövője a piaci igények pontos megismerésén alapul. 

A piaci információk gyűjtése a következőket foglalja magába: 

 törvények, jogszabályok és a vonatkozó nemzeti és nemzetközi 

szabványok és irányelvek figyelemmel követése, 

 a partneri követelmények elemzése, 

 konzultáció a munkatársakkal, annak érdekében, hogy megerősítsük 

elkötelezettségüket, 

 a korszerű szakmai, pedagógiai, tudományos és technikai színvonal 

megismerése (konferenciákon, tudományos ismertetőkön, kiállításokon 

stb.). 

A partnereinkkel való kapcsolattartás terén nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy 

elvárásaik a lehetőségekhez mérten maradéktalanul teljesüljenek, és a nekik 

szánt információk egyértelműek legyenek. 

Partnereink számára biztosítjuk a következő információkat: 

 az intézményünk pedagógiai programja és házirendje, 

 pontos, részletes tájékoztatás a vállalt szolgáltatásokról, 

 a szolgáltatás költségei, 

 elvárt viselkedési normák, úgy a tanulók, mint a szülők részéről (Házirend), 

 megfelelő, könnyen hozzáférhető lehetőségek biztosítása a hatékony 

kapcsolattartáshoz az intézmény munkatársaival, 

 tájékoztató anyagok szolgáltatásainkról. 
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4.7.4. A Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola 

kapcsolattartási mátrixa 

Együttműködő Szervezet Együttműködés területe  Kapcsolattartó 

Oktatási és Kulturális 

Minisztérium 

Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Intézet, 

FVM 

FVM VKSZI 

Közoktatási feladatellátás, 

közoktatási rendszer működtetése, 

szakképzés működtetése, 

vizsgáztatás 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

igazgatóhelyettes 

gyakorlatioktatás-vezető 

Oktatási Hivatal 

Oktatási Hivatal Észak-

Alföldi regionális 

igazgatósága 

Érettségi szervezése, mérések 

lebonyolítása 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

igazgatóhelyettes 

Sz.Sz.B. Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 

Tanulószerződések kötése, 

gyakorlati képzés feltételeinek 

ellenőrzése 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

tanműhelyvezető 

gyakorlatioktatás-vezető 

Pék Szövetség Gyakorlati képzés, 

tanműhelyek üzemeltetése 

tanműhelyvezető 

gyakorlatioktatás-vezető 

Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Közoktatási feladatok ellátása, 

ÖMIP, 

beiskolázás 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

Családsegítő Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Tanulókat érintő szociális kérdések Ifj. véd. felelős 

ÁNTSZ Intézmény működésének 

egészségügyi feltételei 

Továbbképzések: drogprevenció  

igazgatóhelyettes 

gazdasági ügyintéző 

Iskolaegészségügyi 

szolgálatok 

A tanulók, pedagógusok 

egészségfelmérése, pályaválasztási 

alkalmasság felmérése, egészséges 

életmódra nevelés 

(előadások) 

igazgatóhelyettes 
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Pedagógiai szakszolgálatok A tanulók képességvizsgálata, 

továbbképzés 

igazgatóhelyettes 

Észak Alföldi Regionális 

Munkaügyi Központ 

Az iskolarendszeren kívüli 

szakképzés szervezése, oktatás-

vizsgáztatás, beiskolázás 

igazgatóhelyettes 

igazgató 

gyakorlatioktatás-vezető 

Rendőrség Tanulók ügyeinek rendezése, 

bemutatóórák szervezése 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

Ifj. véd. felelős 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer Ellenőrző Állomás 

Tanműhelyek üzemeltetése tanműhelyvezető 

gazdasági ügyintéző 

gyakorlatioktatás-vezető 

Általános iskolák Beiskolázások, pályaválasztás 

segítése 

igazgatóhelyettes 

Városi és megyei 

középiskolák, országos 

élelmiszeripari iskolák 

Oktatási-nevelési feladatok 

összehangolása 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

gyakorlatioktatás-vezető 

igazgatóhelyettes 

Városi, megyei kollégiumok Tanulók elhelyezésének 

összehangolása 

igazgatóhelyettes 

Felsőfokú iskolák Továbbtanulás segítése, 

menedzserképzés szervezése 

igazgatóhelyettes 

igazgatóhelyettes 

Gazdálkodó szervezetek 

(munkáltatók) 

Tanulók gyakorlati képzése igazgató 

gyakorlatioktatás-vezető 

Diáksportszövetség Versenyek szervezése Testnevelő tanárok 

Élelmiszer beszállító cégek tanműhelyek üzemeltetése tanműhelyvezető 

TISZK Kht. 

Tagintézmények 

Munkaerő-piaci igényeket tükröző 

szakmastruktúra kialakítása, 

tananyagfejlesztés, pályaorientáció, 

pályaválasztás 

igazgató 
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4.8. Humán erőforrás biztosítása, tervezése 

E feladatokat intézményünk igazgatója (egyszemélyi felelőssége mellett), a 

terület-vezetők bevonásával, közreműködésével és támogatásával látja el, mely a 

következő feladatok végzését foglalja magába: 

 Humán erőforrás-tervezés 

 Humán erőforrás-fejlesztés 

Humán erőforrás-tervezés 

Mind az oktató-nevelő, mind az ezeket támogató folyamatok, tevékenységek 

végzése közben, a felmerülő humán erőforrások pótlását a következő 

folyamatábra szerint végezzük: 

A jelenlegi 

állományból 

megoldható? 

STOP 

IGEN 

NEM 

Képzéssel megoldható?  

NEM Alvállalkozóval 

megoldható? 

IGEN 

Alvállalkozó bevonása 

Felelős: területvezető STOP 

NEM 

Új dolgozó 

felvétele 

Felelős: igazgató 

IGEN A 

Emberi erőforrás 

igény megjelenése 

Megoldás 

keresése 

Felelős: 

területvezető 

Elbírálás 

 

Felelős: igazgató 
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A 

A képzés tervezése 

Felelős: területvezető Képzési terv 

Belső képzéssel 

megoldható? 

IGEN 

NEM 

Külső képzés 

igénybevétele 

Felelős: igazgató 

Részvétel a 

képzésen 

Beiskolázott dolgozó 

Végzettség 

dokumentuma 

Belső képzés tervezése 

Felelős: területvezető, 

igazgató 

Belső képzés 

lebonyolítása 

Felelős: megbízott felelős 

A képzés dokumentálása 

Felelős: megbízott felelős, 

beiskolázott dolgozó 
Dokumentum kezelése 

STOP 
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Humán erőforrás-fejlesztés 

Az oktatási célok magukban rejtik az intézet dolgozói létszámának optimalizálását 

is, ami 2003 végére befejeződött. A létszámleépítésnél – előtérbe helyezve a 

humánus eljárást – pedagógusoknál és technikai dolgozóknál egyaránt élni fogunk 

a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségeivel. Ugyanakkor elérjük, hogy minden 

tartalmi részcélhoz megfelelő szakképzettségű ember (főfoglalkozású vagy 

részmunkaidős, szükség szerint óraadó) áll rendelkezésünkre. Fontos, hogy az 

oktatás területén az érettségi tárgyaknál elengedhetetlenül szükséges egyetemi 

végzettséggel rendelkező pedagógusokkal oldjuk meg az oktatást, és a 

felvállalandó felnőttképzésekhez is meglegyenek a kvalifikált szakembereink. 

Új dolgozó felvétele esetén a következő kiválasztási szempontokat vesszük 

figyelembe: 

 Szakképzettség (1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 17.§, 127.§ és 128.§); 

 Gyakorlat, szakmai referenciák, hasonló munkakörben szerzett tapasztalatok; 

 Pályázat, szakmai önéletrajz, interjú(k) eredményei; 

 Anyagi-pénzügyi megfontolások. 

Betanulás 

Elsősorban a terület-vezető feladata és felelőssége az intézményi hagyományok, 

közösen képviselt értékek, belső rend, valamint a munkakörrel kapcsolatos 

speciális információk (Pl. munkavédelmi, tűzvédelmi, stb.) ismeretek új 

dolgozóval/alvállalkozóval való megismertetése. Az új pedagógus betanulása a 

gyakornoki szabályzatban foglaltak szerint történik. 

A munkatársak továbbképzése a TISZK-kel egyeztetve történik. 
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4.9. Oktatási és nevelési tevékenységek értékelése 

4.9.1. Helyi képzési kínálat tervezése tanulókra, programbeválás 
vizsgálata 

Helyi képzési kínálat tervezése tanulókra 

Iskolánk a megye egyetlen élelmiszeripari szakképző intézménye. A 

feldolgozóiparhoz kapcsolódó képzési igényeket – szakmunkás, szakközép és 

technikusi szinten – felvállalja. 

A helyi képzési kínálat tervezésénél figyelembe vesszük: 

 a munkaerő-piaci igényeket, 

 a szülők, tanulók érdeklődését a választható szakmák iránt, 

 az iskolába jelentkező tanulók tanulmányi eredményeit, 

 az intézmény személyi és tárgyi feltételeit, 

 a Nyíregyháza Város Közoktatási Fejlesztési Tervében megfogalmazottakat. 

 az RFKB ajánlásait 

Lehetőségeink: 

Iskolarendszerű képzésben:  

Szakiskolai képzés: 9-10. osztály, 

Szakképzés: élelmiszeripari feldolgozó szakmákban, 

Szakközépiskolai képzés: élelmiszeripari  

Érettségire épülő szakképzés: technikus és akkreditált felsőfokú képzés. 

Iskolarendszeren kívüli: 

Szakképzés: élelmiszer-feldolgozó OKJ szerinti szakmákban. 

Programbeválás vizsgálata: 

Az iskolában végzettek továbbtanulásáról és elhelyezkedéséről az információkat a 

pályakövetési rendszer működtetése biztosítja. 

Az oktatási-nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése. 
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1. sz. melléklet 

Éves munka tervezése 

 

 

Folyamat neve: Éves munka tervezése 

Folyamat célja: Az iskola  feladatainak meghatározása, éves lebontása, megvalósíthatóságának biztosítása. 

Elvárt  eredmény: Az éves munkaterv elkészíthetősége 

Sor 

Sz. 

Tevékenységek 

 

Felelős/ 

Közreműködő 

 

Határidő 

 

Tevékenységet 

előíró, bemenő 

dokumentum 

Keletkező dokumentum 

 

Tervezés 

1. Egyeztetés a fenntartóval igazgató május15. Fenntartóval történő 

időkeret 

egyeztetés(előző évi) 

Új időkeret egyeztetés 

2. Tanév előkészítésének tervezése 

Tantárgyfelosztás 

Órarendkészítés 

Tanterem beosztás 

Munkaközösségek éves 

munkatervének készítése 

Tanmenetek 

készítése,összehangolása 

Pályázatok 

Igazgató/ 

Ig.helyettesek 

 

 

Igazgató/ 

Munkaközösség 

vezetők, 

Szaktanárok 

Ig.helyettesek 

 

június30. 

szeptember1. 

szeptember1. 

Szeptember30. 

 

Szeptember30. 

 

pályázati kiírások 

szerint 

 

Törvények, 

Minisztériumi 

rendeletek, 

Pedagógiai Program 

 

 

Tantervek 

 

Pályázati kiírások 

Tantárgyfelosztás 

Órarend 

Tanterembeosztás 

 

Tanmenetek 

Pályázatok 
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3. Rendezvények tervezése 

Ünnepségek 

Kiállítások 

Westsik napok 

Értekezletek 

(nevelőtestületi, szülői, 

fogadóórák) 

iskolai versenyek 

kulturális rendezvények 

Igazgató/ 

Ig.helyettesek 

 

szeptember15 

aktuális időpont 

előtt 4 héttel 

Tanév rendje,  

TISZK közös 

rendezvényterv 

Rendezvényterv 

4. Vizsgák és versenyek tervezése,  

Felkészítések 

 Lebonyolítás: 

Érettségi 

Szakmai vizsgák 

Házi vizsgák 

Szakaszvizsga 

OKTV 

SZKTV 

Igazgató/ 

Ig.helyettesek 

 

tanév rendje szerint 

május-június 

 

január 

 

versenykiírások 

szerint 

március-április 

Tanév rendje 

Országos 

versenykiírások 

Statisztikai jelentések, 

jegyzőkönyvek 

5. Gyakorlati oktatás tervezése 

Tanműhelyek munkája 

Gazdálkodó szervezetek–

együttműködés 

Igazgató/ 

Gyakorlati 

oktatásvezető 

szeptember1. Szakképzési Törvény 

Fenntartóval történő 

időkeret egyeztetés 

Partnerkapcsolatok 

listája 

Gyakorlati beosztások, 

együttműködési 

megállapodások, 

tanulószerződések 

 

 

 

6. Tanórán kívüli tevékenységek 

tervezése 

szakkörök, tehetséggondozás, 

felzárkóztató, Dök, sportkör, külső 

kapcsolatok, kirándulások 

Igazgató/ 

Ig.helyettesek 

Mukaközösségve- 

zetők 

 

szeptember 15. 

 

szeptember 30. 

Az iskola 

munkaterve 

Munkaközösségek 

munkaterve 

Dök éves munkaterv 

 

Szakköri naplók 

Beszámolók 



  Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari                                                                   Minőségirányítási 
  Szakközépiskola és Szakiskola                                                                          Program 
Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. 

 

 63 

7. Beiskolázás tervezése Igazgató/ 

Ig.helyettesek 

 

szeptember15 Közgyűlési 

Határozat 

Tanév rendje 

Beiskolázási terv 

8. Tárgyi feltételek javítása, 

taneszköz fejlesztés 

Igazgató/ 

Ig.helyettesek/ 

Gazdasági vezető 

október15 Pedagógiai Program 

–Helyi Tanterv 

Készletnyilvántartó 

9. TISZK-en belüli tevékenységek 

tervezése 

Továbbképzések, 

 részvétel szakmai bizottságok 

munkájában, tananyagfejlesztés 

Igazgató/ 

Ig.helyettesek 

Szaktanárok 

Az éves 

munkatervben 

megjelölt határidők 

TISZK éves 

munkaterve 

Továbbképzési terv 

Megbízási szerződések 

10 Felnőttképzés tervezése Igazgató/ 

Ig.helyettesek 

 

december15 Felnőttképzési 

Törvény 

TISZK beiskolázási 

terve 

Intézményi felnőttképzési terv 

11. Továbbképzések  tervezése Igazgató/ 

Ig.helyettesek 

 

március15 Képzési kínálat 

TISZK képzési 

kínálat 

Továbbképzési  terv 

12. Alapítvány működésének 

tervezése 

Igazgató október 15. Alapítványi Okirat  

13. MIP működtetésének tervezése Igazgató/ 

Ig.helyettesek 

október15 IMIP Aktualizált IMIP 

 

14. Éves munka tervezésének értékelése 

14.1 Adatgyűjtés az éves munka 

megvalósításáról 

Igazgató/ 

Ig.helyettesek 

 

április15 Elégedettséget mérő 

kérdőívek, 

jegyzőkönyvek 

Összesítés 

14.2 Elemzés Igazgató/ 

Ig.helyettesek 

április15 Összesítés Elemzés 

14.3

. 

Fejlesztési javaslat készítése Igazgató/ 

Ig.helyettesek 

áprilrs30. Elemzés Fejlesztési javaslat 
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2 sz. melléklet 

Beiskolázás 

 

 

Folyamat neve: Beiskolázás 

Folyamat célja: Az iskolai kapacitásnak megfelelő optimális létszám biztosítása 

Elvárt eredmény: 

 9.,10.,13. évfolyamon: a fenntartóval egyeztetett, a képzési kínálatnak megfelelő férőhely 

feltöltöttség 

 felnőttképzésben: a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakmákra történő beiskolázás 

Sor 

Sz. 

Tevékenységek 

 

Felelős/ 

Közreműködő 

  

Határidő  

 

Tevékenységet 

előíró, bemenő 

dokumentum  

Keletkező 

dokumentum 

 

Tervezés 

1. 1 Helyzetfelmérés, a lehetőségek 

feltárása, egyeztetés a TISZK-kel 

Beiskolázási felelős május  Indítandó osztályok 

jegyzéke 

1. 2 A TISZK számára szükséges 

iskolai igény és információ-gyűjtés 

Igazgató, 

igazgatóhelyettesek  

május Tantervek, 

igényfelmérő 

kérdőívek 

Iskolai igénylisták 

1. 3 Egyeztetés a fenntartóval Igazgató május  Indítandó osztályok 

jegyzéke 

 

Közgyűlési határozat 
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1. 4 Beiskolázási terv készítése 

 

Beiskolázási felelős május Közgyűlési határozat 

Tanév rendje 

Beiskolázási terv 

 

1.5 Beiskolázási terv összehangolása a 

TISZK-kel 

Beiskolázási felelős TISZK beiskolázási 

terv alapján 

június 

Beiskolázási terv összehangolt  

beiskolázási terv 

Megvalósítás 

2. 1 Tagozatkódok megküldése a 

Felvételi Központnak és a 

fenntartónak 

Igazgató 

Beiskolázási felelős 

október 15 Tanév rendje  

2. 2 Kiadványok készítése Beiskolázási 

felelős, 

informatikus 

október 15 Beiskolázási terv 

TISZK közös PR és 

rendezvényterv 

Szórólapok, 

tájékoztatók 

2. 3 Pályaválasztási kiállításon való 

részvétel 

Beiskolázási 

felelős, 

Munkaközösség 

vezetők 

október 30 Sz.Sz.B.M. 

Munkaügyi Központ 

felkérése 

TISZK ütemtervek 

forgatókönyv 

2. 4 Pályaválasztási szülői értekezletek 

általános iskolákban 

Igazgató, 

Helyettesek,  

Munkaközösség 

vezetők 

január 30 Általános iskolák 

meghívása 

Tájékoztató anyag 

 

Tájékoztató anyag 
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2. 5 Nyílt napok szervezése, 

Pályaválasztási szülői értekezlet 

 

Igazgató 

Beiskolázási 

felelős, 

Helyettesek 

december 10 Éves munkaterv 

Beiskolázási terv 

 

9. évfolyamra történő jelentkezés esetén 

2. 6 Általános felvételi eljárás Beiskolázási felelős tanév rendje szerint Tanév rendje 

 

 

2. 7 Ideiglenes felvételi jegyzék 

elkészítése 

Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

 

tanév rendje szerint Tanév rendje Ideiglenes felvételi 

jegyzék 

2.8 Módosítás Igazgató 

igazgatóhelyettes 

tanév rendje szerint Tanév rendje  

2.9 Végleges felvételi jegyzék 

elkészítése 

Igazgató 

igazgatóhelyettes 

tanév rendje szerint Tanév rendje Végleges felvételi 

jegyzék 

2.10 Értesítések megküldése Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

 

tanév rendje szerint Tanév rendje Értesítések 

2.11 Beiratkozás Igazgató 

 

 

tanév rendje szerint Tanév rendje Beiratkozott tanulók 

listája 
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Felnőttképzés esetén 

2.12 Felnőttképzési kínálat 

meghirdetése összehangolva a 

TISZK-kel 

Felnőttképzési 

felelős 

december 15. Felnőttképzési terv 

TISZK-kel közös 

felnőttképzési 

programfüzet és 

szórólapok 

hirdetések 

OKJ szakmákra történő jelentkezés esetén 

2.13 A jelentkezések előzetes 

felmérése, szülők tájékoztatása 

Szakmai 

munkaközösség 

vezető 

osztályfőnökök 

február 10 Szakiskolai 10. 

osztályok létszáma 

Előzetes lista 

2.14 Végleges felvételi jegyzék 

elkészítése 

Igazgató 

Gyakorlati 

oktatásvezető 

 

március 31 Beiskolázási terv OKJ szakmákra 

jelentkezettek névsora 

2.15 Beiratkozás Igazgató 

Gyakorlati 

oktatásvezető 

 

 

Éves munkaterv 

szerint 

Beiskolázási terv Beiratkozott tanulók 

listája 
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13. évfolyamra történő jelentkezés esetén 

2.16 13. évfolyamra történő jelentkezés  Igazgató 

Beiskolázási felelős 

 

július 31 Beiskolázási terv  A  jelentkezettek 

névsora 

2.17 Feltöltöttség vizsgálat, egyeztetés 

a TISZK-kel 

Igazgató 

Beiskolázási felelős 

 

június 30 

augusztus 15 

Beiratkozottak 

névsora 

feljegyzés 

2.18 Pótbeiskolázás Igazgató 

Beiskolázási felelős 

 

augusztus 31 Pótbeiskolázási lista  

Értékelés, beavatkozás 

2.19 A beiskolázás értékelése Igazgató 

Beiskolázási felelős 

 

augusztus 31 beszámoló  

2.20  A beiskolázási folyamat 

áttekintése, korrekciók beépítése 

Igazgató 

Beiskolázási felelős 

 

szeptember 10 Beiskolázási terv feljegyzés 
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3. sz. melléklet 

Munkatársak továbbképzése 

 

 

Folyamat neve: Munkatársak továbbképzése 

Folyamat célja: Szakmai kompetenciák megszerzése és fejlesztése 

Elvárt eredmény: Az iskola céljainak megfelelő kompetenciák 

Sor 

Sz. 

Tevékenységek 

 

Felelős/ 

Közreműködő 

 

Határidő 

 

Tevékenységet 

előíró, bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Tervezés 

1. Helyzetfelmérés 

(Munkatársak képzettsége) 

Igazgató/ 

Ügyviteli 

alkalmazott 

szeptember30. Végzettséget, 

továbbképzés 

elvégzését igazoló 

iratok, 

dokumentumok 

Lista 

2. Adatbázis létrehozása, naprakész 

gondozása 

Igazgató/ 

Ügyviteli 

alkalmazott 

december31. Végzettséget, 

továbbképzés 

elvégzését igazoló 

iratok, 

dokumentumok 

Adatbázisok 

3. Az igények azonosítása Igazgató/ 

Igazgatóhelyettes 

január15. Adatbázisok, 

igények, összegző 

értékelés 

Igénylista 

4. Az igények összehangolása 

(Dolgozói-munkáltatói) 

Igazgató/ 

Igazgatóhelyettes 

január31. Igénylista  
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5. Elemzés, döntés Igazgató/ 

Igazgatóhelyettes 

február15. Képzési programok, 

igények és 

elégedettségek 

feljegyzései 

Összegző elemzés, 

Képzések résztvevői 

listája 

6. Képzési terv készítése Igazgató/ 

Igazgatóhelyettes 

március15. Összegző elemzés, 

Képzések résztvevői 

listája 

Képzési terv 

7. Helyi továbbképzések szervezése. Igazgató/ 

Igazgatóhelyettes 

A képzés 

megkezdéséig 

Képzési terv Jelentkezési lapok 

8. Helyi továbbképzések 

lebonyolítása 

Igazgató/ 

Igazgatóhelyettes 

Szerződés szerint Képzési terv A képzésen való 

részvételt igazoló 

feljegyzés 

A továbbképzés 

elvégzését igazoló 

dokumentum 

Elégedettségi 

kérdőívek 

9. Képzés megvalósításának 

értékelése 

Igazgató/ 

Igazgatóhelyettes 

A képzést követő 

3héten belül 

A képzésen való 

részvételt igazoló 

feljegyzés 

A továbbképzés 

elvégzését igazoló 

dokumentum 

Elégedettségi 

kérdőívek 

Összegző értékelés, 

Elégedettség 
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4. sz. melléklet 

Tanulók mérése, értékelése 

 

 

Folyamat neve: tanulók mérése, értékelése 

Folyamat célja: tanulói háttérvizsgálat, tudásszint és hozzáadott érték mérése alapján a fejlesztendő területek 

meghatározása 

Elvárt eredmény: javaslattétel a fejlesztendő területekre 

Sor 

Sz. 

Tevékenységek 

 

Felelős/ 

Közreműködő 

 

Határidő 

 

Tevékenységet 

előíró, bemenő 

dokumentum 

Keletkező dokumentum 

 

Tervezés 

1. 1 A mérés értékelés csoport 

munkájának megtervezése 

Csop. vez, csop. 

tagok 

június 30 megbízás Éves munkaterv 

1. 2 Mérési terv készítése a TISZK 

mérési tervének figyelembe 

vételével 

Csop. vez, csop. 

tagok 

Szeptember 10 Ped. Program, 

képzési programok 

TISZK mérési tervp 

Mérési terv 

 Az adott tanév mérési céljainak 

meghatározása 

Csop. vez, csop. 

tagok 

Szeptember 10 Ped. Program, 

képzési programok 

Mérési terv 

 A mérendő kompetenciák, 

ismeretek meghatározása 

Csop. vez, csop. 

tagok 

Szeptember 10 Ped. Program, 

képzési programok, 

Országos mérési 

tervek 

Mérési terv 

 A célcsoport meghatározása Csop. vez, csop. 

tagok 

Szeptember 10 Ped. Program, 

képzési programok, 

Országos mérési 

tervek 

 

Mérési terv 



  Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari                                                                   Minőségirányítási 
  Szakközépiskola és Szakiskola                                                                          Program 
Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. 

 

 72 

 A mérés időpontjának 

meghatározása 

Csop. vez, csop. 

tagok 

Szeptember 10 Pedagógiai. Program, 

képzési programok, 

Országos mérési 

tervek 

Mérési terv 

1. 3 Mérési terv véleményezése, 

véglegesítése 

Igazgató 

Iskolavezetés 

MÉCS tagok 

szeptember15 Mérési terv  

Megvalósítás 

2. 1 A méréshez használt eszközök 

elkészítése 

Csop. vez. 

Szaktanárok, 

informatikus 

Mérési terv alapján  mérőlapok 

2. 2 Mérés Szaktanárok Mérési terv alapján mérőlapok Kitöltött mérőlapok 

2. 3 A mérőlapok javítása Szaktanárok Mérési terv alapján Kitöltött mérőlapok 

javítókulcsai 

Javított mérőlapok 

2. 4 Az adatok rendszerezése Szaktanárok 

informatikus 

Mérési terv alapján Javított mérőlapok Értékelési adatok 

2. 5 Az adatok elemzése, szakmai 

értékelés 

MÉCS tagok 

Szaktanárok 

Mérési terv alapján Értékelési adatok feljegyzés 

2. 6 Javaslat a fejlesztendő területekre MÉCS tagok 

 

Mérési terv alapján feljegyzés Fejlesztendő területek jegyzéke 

2. 7 Döntés a fejlesztésekről Igazgató 

iskolavezetés 

Mérési terv alapján Fejlesztendő 

területek jegyzéke 

Intézkedési terv 

2.8 Fejlesztés Mérési csoport Mérési terv alapján Fejlesztő feladatlap Kitöltött feladatlapok 

2.9 Újramérés Mérési csoport Mérési terv alapján Mérőlap Kitöltött mérőlapok 

2.10 Eredmények értékelése, 

összegzése 

Mérési csoport Mérési terv alapján Javított mérőlapok feljegyzés 

Értékelés, beavatkozás 

3. 1 A folyamat értékelése MÉCS tagok június 30 Éves munkaterv, 

Mérési terv 

jegyzőkönyv 

3. 2 Korrekció beépítése MÉCS tagok június 30 Éves munkaterv, 

Mérési terv 

Javaslat a következő évi 

munkatervhez 
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5 sz. Melléklet 

Önértékelési projektterv 

Cselekvéssor Elvárt eredmény Erőforrás Felelős Résztvevők 
Határidő 

időkeret 

Önértékelő team 

tagjainak 

kiválasztása, 

megbízása 

Team lista Kibővített vezetőség 

 

Intézményvezető Vezetőség szeptember 20. 

Felkészítés A team tagjai képesek 

legyenek a feladatok 

elvégzésére, projekt 

megismerése 

Team tagok, fóliák, papír, 

projektor, oktatási anyag, 

helyszín 

Minőségügyi 

vezető 

 

Team tagok szeptember 30. 

Munkatervvel való 

egyeztetés 

 

Munkatervnek 

megfelelő 

határidők kijelölése 

Team tagok Team vezető 

 

Team tagok október 5. 

Projektterv 

elkészítése 

Kész projektterv Nyomtató, team tagok, papír, 

számítógép 

Team vezető Team tagok október 15. 

Tantestületi 

értekezlet 

időpontjának 

kitűzése 

Időpont meghatározása  Intézményvezető Intézményvezető, 

Team vezető 

 

október 15. 

Írásbeli tájékoztató 

Elkészítése a 

tantestületi 

értekezlet előtt 

Rövid írásos 

tájékoztató 

Adminisztrátor, számítógép, 

fénymásolópapír, nyomtató, 

team tagok 

Team vezető 

 

Adminisztrátor, Team 

tagok 

október 20. 

Tantestületi 

tájékoztató értekezlet 

Projekt megismerése 

elfogadása 

Team tagok, tanterem, 

projektor, oktatástechnikus 

Intézményvezető 

 

Tantestület tagjai, 

Intézményvezető 

Team tagok 

november 5. 
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Önértékelés elkészítése 

Cselekvéssor Elvárt eredmény Erőforrás Felelős 
Részt- 

vevők 

Határidő 

időkeret 

Dokumentumlista 

összeállítása 

Kész dokumentumlista Team tagok Team vezető Team tagok november 

10. 

Team tagok között a 

kritériumok felosztása, 

kritérium felelősök 

kijelölése 

A kritériumok felosztásának 

listája 

Team vezető, team 

tagok, papír, 

kritériumlista 

 

Team vezető Team tagok november 

10. 

Adatgyűjtő lapok 

készítése 

Kész adatgyűjtő lapok, 

kérdőívek 

Papír, fénymásoló 

informatikus 

Team tagok Team tagok november 

10. 

Adatgyűjtés Kitöltött adatgyűjtő lapok  Adatgyűjtő lapok, 

dokumentumok, 

vezetőség 

Team tagok Kritérium felelősök,  

munkaközösség 

vezetők 

nov.10.-

jan.15. 

A begyűjtött adatok 

közös áttekintése 

Adottságok és eredmények 

közötti kapcsolatok 

megállapítása 

Adatlapok 

 

Team tagok Team tagok január 30. 

Erősségek 

meghatározása 

Erősségek listája Adatlapok Kritériumfelelősök Team tagok február 10. 

Fejlesztendő területek 

meghatározása 

Fejlesztendő területek 

listája 

Adatlapok Kritériumfelelősök Team tagok február 10. 

Értékelő könyv 

elkészítése 

Fejlesztendő területek leírása, 

értékelő könyv kitöltése 

Fénymásolópapír, 

Team tagok 

Kritériumfelelősök Team tagok február 20. 

Összegző értékelés Fejlesztendő területek, 

prioritások, fontossági 

sorrend megállapítása 

Team tagok Team vezető Team tagok, 

Iskolavezetés 

február 20. 

Önértékelési 

jelentés elkészítése 

Kész jelentés 

 

Papír, adminisztrátor, 

team vezető 

Team vezető Team tagok február 20. 
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Fejlesztési irányok, célok meghatározása, tantestületi előterjesztés 

Cselekvéssor Elvárt eredmény Erőforrás Felelős 
Részt- 

vevők 

Határidő 

időkeret 

Fejlesztési területekhez 

célok meghatározása 

 

Fejlesztési célok listája Önértékelés Team vezető Önértékelő team, 

intézményvezető 

Február 28. 

Célok prioritásának 

megállapítása 

 

Célok fontossági 

sorrendbeállítása 

Önértékelés, 

fejlesztési célok listája 

Team vezető Team tagok, 

intézményvezető 

Február 28. 

Első szintű rostálás 

elvégzése 

Legfontosabb 

megvalósítandó célok 

kiválasztása 

 

Önértékelés, 

fejlesztési célok listája 

Team vezető Team tagok, 

intézményvezető 

Február 28. 

Tantestületi 

előterjesztés 

időpontjának, 

résztvevők körének 

meghatározása 

 

A résztvevők listája Projektor, 

fejlesztési célok listája 

Intézmény-

vezető 

Team tagok Február 28. 

Nevelőtestületi 

értekezlet 

Célok meghatározása és 

elfogadása, az önértékelés 

elfogadása 

 

 Intézmény-

vezető 

Nevelőtestület, 

intézményvezető 

Március 10. 

Teljes munkatársi kör 

és a partnerek 

tájékoztatása 

 

Írásbeli tájékoztató Önértékelési jelentés, 

értékelő könyv 

Intézmény-

vezető 

Team tagok Március 15. 
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Intézkedési tervek készítése 

Cselekvéssor Elvárt eredmény Erőforrás Felelős 
Részt- 

vevők 

Határidő 

időkeret 

Intézkedési terv 

készítése 

A kész intézkedési terv Elkészített dokumentumok, 

számítógép, papír, 

adminisztrátor 

 

 

Team vezető Team tagok, 

iskolavezetés 

Március 31. 

Célok, feladatok 

meghatározása 

A kész intézkedési terv Elkészített dokumentumok, 

számítógép, papír, 

adminisztrátor 

 

 

Team vezető Team tagok, 

iskolavezetés 

Március 31. 

Érintettek körének 

meghatározása 

A kész intézkedési terv Elkészített dokumentumok, 

számítógép, papír, 

adminisztrátor 

 

 

Team vezető Team tagok, 

iskolavezetés 

Március 31. 
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6/1 sz. Melléklet 

Értékelési rendszer 

 

MIT? KI-KIT? MIÉRT? MIKOR? MIVEL? 

Értékelés területei Önértékelés Társértékelés Vezetői értékelés Cél/eredmény Periódus (év) Eszköz 

PEDAGÓGUS     

 

Cél: 

 

 Minősítés 

 

 

Eredmény: 

 

 Önértékelés igénye 

és képessége javul 

 Méltányolni a 

teljesítményt 

 A pedagógiai munka 

minőségének 

fejlesztése 

 Intézményi feladatok 

optimálisabb 

elosztása 

 

 

 

M 

I 

N 

I 

M 

U 

M 

 

3 

 

É 

V 

E 

N 

T 

E 

 

Önértékelő lap 

Értékelő lap 

Kérdőív 

Személyes 

tulajdonságok 
x x x 

Nevelés-oktatás 

hatékonysága 
x x x 

Osztályfőnöki 

munka 
x - x 

Szabadidőben 

végzett tevékenység 
x - x 

Intézményi 

működést segítő 

tevékenységek 

x - x 

Munkafegyelem x x x 

VEZETŐ x x - 

TECHNIKAI 

DOLGOZÓ 

   

Szakmai ismeretek, 

szakmai gyakorlati 

munka 

x x x 

Munkafegyelem x x x 

Kapcsolatai, 

együttműködése 
x x x 
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6/2 sz. Melléklet 

Teljesítményértékelési rendszer folyamatszabályozása 

 

Ssz. Feladat /lépés 

MIT? 

Felelős 

KI? 

Határidő 

MIKOR? 

Módszer / eszköz 

MIVEL, HOGYAN? 

Keletkezett dokumentum 

1.  Az értékelés tartalmi elemeinek 

áttekintése, szükség szerint a 

mérőeszközök korrekciója 

TEAM 

vezető 

Tanévet nyitó 

értekezlet előtt 
 Előző mérés 

tanulságai 

 Új feladatok listája 

Aktualizált 

teljesítményértékelési 

szempontsor 

2.  A tárgyévben - amennyiben ezt 

kiemelt feladatok vagy egyéb 

körülmények indokolják - az 

értékelésre kerülő munkatársak 

kijelölése, az értékelés 

időpontjainak meghatározása 

Igazgató Tanévet nyitó 

értekezlet 

Tervezés dokumentumai Mérési rend 

Mérési terv 

Munkaterv 

3.  Mérési rend szerint a 

teljesítményértékelést szolgáló 

eszközök kitöltése és 

összegyűjtése 

TEAM vezető Tárgy év április 15. Pedagógusok, technikai 

dolgozók 

önértékelő/társértékelő 

kérdőívek kitöltése 

Adatokkal feltöltött 

mérőeszközök 

4.  Az adatok feldolgozása 

 Adatkezelő rendszerbe 

Táblázatokba történő bevitel 

 Diagramok, (radar, 

oszlop), vagy egyéb 

megjelenítés 

TEAM- tagok Tárgy év április 30. Kézi 

 és  

számítógépes feldolgozás 

Egyéni 

Csoport 

és 

intézményi eredményeket 

tartalmazó dokumentumok 

5.  Az adatok értékelése 

 

Igazgató 

 

Tárgy év május 15. Elemzés 

Értékelés 

Egyéni, csoport és intézményi 

szintű fejlesztési javaslatok 

6.  Az eredmények vezetői szinten 

történő megvitatása 

 Fejlesztési irányok és 

Igazgató 

 

Éves munkaterv 

szerint legkésőbb  

tárgy év május 30. 

Megbeszélés 

Okok kutatása 

Fejlesztési javaslatok 

Vezetés által megvitatott 

fejlesztési javaslatok 
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feladatok meghatározása megvitatása 

7.  A mérési eredmények egyéni 

visszacsatolása: Értékelő 

beszélgetések lebonyolítása 

 

Igazgató 

 

Mérési terv szerint, 

az érintettekkel 

egyeztetett időpont, 

legkésőbb tárgy év 

június 30. 

Beszélgetés 

Értékelő elemzés az 

egyéni teljesítmények 

tükrében 

Tartalommal feltöltött 

„Teljesítményértékelés egyéni 

összegzése” 

eszköz 

8.  Egyéni és intézményi 

dokumentumok rendezése: 

 Teljesítményértékelési 

napló tartalmi 

aktualizálása 

 Intézményi összesítők 

rendezése, irattárba 

helyezése 

 

 

TEAM vezető 

 

 

Igazgató 

Tanév zárását 

megelőző nap 

Teljesítményértékeléssel 

kapcsolatos 

dokumentumok rendezése 

Aktualizált 

Teljesítményértékelési naplók 

 

Irattárba helyezett 

dokumentumok 

9.  Nevelőtestületi tanácskozáson / 

értekezleten 

 Intézményi összesítés 

ismertetése 

 Intézményi szintű 

fejlesztési javaslatok 

ismertetése 

 A rendszer működési 

tapasztalatainak 

megvitatása, korrekciós 

javaslatok beépítése 

 

Igazgató Mérést követő 

tanévnyitó értekezlet, 

legkésőbb augusztus 

31. 

Prezentáció 

Előterjesztés 

Megbeszélés 

Határozathozatal 

Mérést követő nevelési év 

Munkatervi elemei. 

 Nevelőtestületi 

határozat az intézményt 

érintő fejlesztésre 

kijelölt célokról és 

feladatokról  

 Szükség szerint a 

rendszer működési 

tapasztalataira alapozott 

korrekciós javaslatok 
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6/3 sz. melléklet 

Pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjai 

 

1. Személyes tulajdonságok: 

 Kapcsolat a gyermekekkel, tanulókkal 

 Kapcsolat a szülőkkel 

 Kapcsolat a kollégákkal 

 Következetesség 

 Példamutató tanári magatartás, hitelesség 

2. A nevelés-oktatás hatékonysága 

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás differenciálással 

 A magyarázatok érthetősége, színessége 

 A tanulók bevonása a munkába 

 A kitűzött célok megvalósítása 

 Fegyelmezés 

 Az óra hangulata, munkalégköre 

 A tanulás tanítása 

3. Az osztályfőnöki munka értékelése 

 Kulturált viselkedési formák kialakítása 

 Osztálykirándulás szervezése 

 Kulturális program szervezése 

 Kapcsolattartás a szülőkkel 

 Osztályfőnöki, adminisztráció 

4. A szabadidőben végzett tevékenység értékelése 

 Iskolai ünnepélyek rendezése, segítése 

 Hagyományőrző rendezvények szervezése, segítése 

 Részvétel a helyi rendezvényeken, eseményeken 

 Iskola, osztály dekorálása 
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5. Az intézményi működést segítő tevékenységek 

 Intézményi dokumentumok készítése 

 Pályázatok készítése 

 Beiskolázási munka 

 Évfolyamfelmérők összeállításában való közreműködés 

6. Munkafegyelem 

 Pontos munkakezdés 

 Adminisztrációs fegyelem 

 Határidők pontos betartása 

 Az ügyeleti munka pontos ellátása 

 Pontos órakezdés, befejezés 

 A házirendben foglaltak következetes betartása, betartatása 
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6/4 sz. melléklet 

Intézményvezető értékelésének szempontjai 

 

Vezetői feladatok: 

 Feltárja a lehetőségeket, veszélyeket 

 Világos jövőképpel rendelkezik 

 Elkötelezett a közös célok iránt 

 Jó csapatépítő 

 Folyamat és működésszervezés 

 Működést szabályzó dokumentumok folyamatos karbantartása 

 Képes a problémák kezelésére, megoldására, jó döntéshozó 

 Rendszeres ellenőrzés 

 Működik az intézményen belüli értékelés, egyéni elismerés 

 Tájékozódás és tájékoztatás 

 Jó kommunikációs készség 

 Az intézmény érdekeinek képviselete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari                                                                    Minőségirányítási 
  Szakközépiskola és Szakiskola                                                                          Program 
Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. 

 

 83 

6/5 sz. melléklet 

Technikai dolgozók teljesítményértékelésének szempontjai 

 

1. Szakmai ismeretei, szakmai, gyakorlati munka 

 szakmai felkészültsége 

 munkáját a munkaköri leírásnak megfelelően végzi 

 minőségi munkát végez 

 munkáját önállóan, takarékosan végzi 

 munkaidőn felüli feladatokban is lehet rá számítani 

 a munkavégzés során adódó problémákat felismeri és törekszik ezek mielőbbi 

megoldására 

2. Felelősség és hivatástudat, munkafegyelem 

 munkájában megbízható 

 vigyáz az iskola vagyonára 

 új munkatársait segíti 

 nem sérti meg a titoktartás szabályait 

 kitartóan dolgozik 

 munkaidejét pontosan betartja 

 határidejét betartja 

 segítőkész 

3. Kapcsolattartás, együttműködés 

 együttműködő a kollégáival 

 mások véleményét, kritikáját el tudja fogadni 

 véleménynyilvánítása korrekt 

 a diákokkal megtalálja a hangot 

 a tanárokkal jó a kapcsolata 

 ismeri az intézmény feladatait, céljait 

 

 



  Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari                                                                    Minőségirányítási 
  Szakközépiskola és Szakiskola                                                                          Program 
Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. 

 

 84 

7 sz. melléklet 

Nyírségi TISZK Irányítási Kézikönyv 

CD-n csatolva. 
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8. sz melléklet 

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS 

JÓVÁHAGYÁSA 

 
 
A minőségirányítási programot az iskolai diákönkormányzat a …………………év 
…………………hó …………… napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra 
javasolta. 
 
Kelt:  

…………………………………. 
     az iskolai diákönkormányzat vezetője 

 
 
A minőségirányítási programot a szülői munkaközösség iskolai vezetősége a …….. 
év …………………hó …………… napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra 
javasolta. 
 
Kelt:  

…………………………………. 
   az iskolai szülői munkaközösség elnöke 

 
 
A minőségirányítási programot a nevelőtestület a ……………év…………………….hó 
……………napján tartott ülésén elfogadta. 
 
Kelt:  

…………………………………. 
        igazgató 

 
 
A Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola minőségirányítási 
programját a Nyíregyházi Önkormányzat Képviselő testülete …………év…………..hó 
………….napján tartott ülésén jóváhagyta. 
 
Kelt: 

…………………………………. 
     polgármester 

 
 


