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KÖZÉPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
Puskás Tivadar Fém-és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium
1. Minőségi célok (az IMIP alapján)
A fenntartó általános elvárásai
• Iskolánkban szakiskolai és szakközépiskolai képzés folyik. Felmerült és munkálkodunk az
energetikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés elindításán.
• Intézményünk biztosítja tanítványaink számára az iskolai étkeztetést. A konyhát a NyugatMagyarországi Vendéglátóipar ZRT működteti.
• Kollégiumunk saját tanulóinkon kívül más iskolák diákjait is fogadja. A tanulólétszám
csökkenése, a térítési díjak növekedése miatt a kollégium iránti igény csökkenni látszik.
Tanulószobai foglalkoztatás csak a kollégiumban van.
• A Diákönkormányzat, a DSE, az osztályfőnöki munkaközösség hasznos és színes
programokat – osztálykirándulások (17), diáknap, sportnap, kirándulás Nyíregyházára a
Puskás kupára – biztosított a gyerekek számára. Ezek anyagi fedezetét a nyertes pályázatok,
valamint iskolánk alapítványa biztosítja. A tanulói kíséretet természetesen mindegyik
programhoz biztosítjuk.
• A SAVARIA TISZK tagiskolájaként harmonikus a kapcsolatunk Szombathely középfokú
iskoláival, általános iskoláival. Szoros az együttműködésünk a REMEK-kel, az INFORG-gal, a
Munkaügyi Központtal, a NYME Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központjával, a VMKIK-val.
A munkaerőpiac szereplőivel napi együttműködésben állunk.
• Iskolánkban DÖK és Szülői Szervezet, valamint Iskolaszék működik. A DÖK munkáját egy
kolléganő segíti, minden héten egyszer találkoznak szervezett keretek között is, évente
egyszer Diákközgyűlést tartunk. A tanulók visszajelzései szerint iskolánk gyerekközpontú
iskola.
• A Szülői Szervezet évente kétszer ülésezik, az osztályfőnökök évente legalább két szülői
értekezletet tartanak, az osztályfőnökök nagy része napi (telefonos) kapcsolatot tart a
szülőkkel. Sajnos a legproblémásabb gyerekek szüleivel ez a folyamat nem működik. Iskolánk
ifjúságvédelmi felelőse is tevékenyen hozzájárul ahhoz, hogy ez utóbbi csoport ne
morzsolódjon le.
• A Sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskola diákjaival és tanáraival a Puskás kupán
találkoztunk.
Részt vettünk németországi testvériskolánk, a Bucheni Szakképző Iskola által rendezett
„Nyitott kapuk” rendezvényén.
A Güssingi Megújuló energiák Európai Központja-val együtt munkálkodunk „ A meglévő
güssingi és szombathelyi Szoláriskolák kiépítése és bővítése” című pályázatban.
Intézménytípusra vonatkozó elvárások
• Szakmakínálatunk a munkaerőpiaci igényeknek megfelelnek, az oktatott szakmák az RFKB
által kiemelten támogatottak.
Képzési
helyszínek
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tanévben:
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• A villanyszerelő és épületgépész szakmákban solar-technikai ismereteket oktatunk.
• A szakképzés eszközfeltételeit a szakképzési támogatások, valamint saját bevételeink terhére
javítottuk.
• Törekszünk a megfelelő képzettségű alkalmazotti kör kialakítására.
Egy kollégánk érettségit adó képzésben tanít matematikát főiskolai végzettséggel. Négy
szakmais kollégánk még nem rendelkezik pedagógiai végzettséggel, ketten részt vesznek ilyen
irányú továbbképzésen. Az elmúlt tanévben négy kollégánk master fokozatot szerzett. A
TISZK-nek köszönhetően több kolléga vett részt ingyenes szakmai továbbképzésen, főleg a
moduláris képzéssel, illetve vizsgáztatással kapcsolatban. Két kollégánk egy sikeres pályázat
eredményeképpen angol nyelvvizsgára készül.
Középszintű érettségi vizsgaelnöki megbízást kapott: 2 kolléga.
Emelt szintű érettségi vizsgabizottságban dolgozott: 3 kolléga.
Szakmai elnöki feladatokat látott el: 3 kolléga.
2. Minőségfejlesztési rendszer
Vezetés
Az intézmény vezetése elkötelezett a MIP kidolgozásában és végrehajtásában. Felelősséggel vállalja
a minőségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazottak mindenkori betartását és betartatását.
A minőségirányításért és fejlesztésért felelős team működik, többnyire a vezetői értekezletek
keretében kerül sor a minőségfejlesztés kérdéseinek megbeszélésére is.
Bognár László igh. mérés-értékelés szakvizsgát tett, ez nagyban segíti a munka színvonalának
emelését is. Szentgyörgyvári Róbert gyakorlati oktatásvezető szoros kapcsolatban áll TISZK
vezetésével. Ez a tevékenysége nagyban segíti a minőségfejlesztés irányainak meghatározását,
illetve a partneri kapcsolatot, információáramlást.
Tervezés
Meglévő elemeink: az IMIP, az iskolai munkaterv, a munkaközösségi szintű szakmai munkatervek, a
diákönkormányzat és a közvetlen partnerek (Szülői Munkaközösség, Iskolaszék) munkatervei,
rendezvényterv.
Fejlesztésre, kidolgozásra vár: a tervezési szintek konkrét meghatározása és az operatív tervezés
tartalmi kidolgozása.
Ellenőrzés
Cél: A fenntartói, jogi normáknak megfelelő intézményműködtetés.
Feladat: Ellenőrzési szintek meghatározása, ellenőrzési területek pontosítása, a vezetői ellenőrzés
tematikus kidolgozása, rögzítése a meglévő elemek felhasználásával.
Mérés, értékelés
Cél: Mérések alapján pontos képet kapjunk arról, mik az iskolai munkánk erősségei, milyen
területeken mutatkoznak hiányosságok, és milyen fejlesztési irányokba kell haladnunk.
Feladatunk: Ennek megfelelő értékelési rendszer, folyamat kialakítása a meglévő elemek
működtetésével.

Eszköz: 1. Kidolgozott mérési tematikánk és vizsgarendszerünk további működtetése.
2. Hatékonysági vizsgálatok kidolgozása.
3. A pedagógus értékelésének rendszerbe foglalása.
A végrehajtott és értékelt klímateszt a tulajdonképpeni helyzetelemzést adja, amelyre a következő
tanév során a fejlesztést építhetjük.
A pedagógusértékelés mellett a kollégák a vezetőket is értékelték.
Feladat: a hatékonyabb intézményvezetés érdekében a szükséges változtatások megtétele.
3. Országos mérés, értékelés
A 2009-es országos kompetenciamérés értékelése
A mérés során iskolánk matematika átlaga: 470 képességpont (szakiskola 455; szakközépiskola
493). Iskolánk átlageredménye országos viszonylatban, a középmezőnyben helyezkedik el, ha a
képzési típusokat nézzük, azt a képet látjuk, hogy iskolánk eredménye a szignifikánsan jobb iskolák
között szerepel a szakközépiskolai képzésben, de a szakiskolai képzést illetően az átlageredményhez
képest szignifikánsan gyengébb eredményt értünk el. Ha az átlageredményt a CSH-index tükrében
vizsgáljuk elmondható, hogy a tényleges eredmény a szakközépiskolában nem különbözik a
várhatótól, a szakiskolában az elért eredmény szignifikánsan magasabb a várhatónál.
A mérés során iskolánk szövegértés átlaga: 449 képességpont (szakiskola 427, szakközépiskola
483). Iskolánk átlageredménye országos viszonylatban a matematikához hasonlóan a
középmezőnyben helyezkedik el. Minkét iskolatípusban szignifikánsan alacsonyabb eredményt értünk
el az átlageredményhez képest. Ha az átlageredményt a CSH-index tükrében vizsgáljuk elmondható,
hogy a tényleges eredmény nem különbözik szignifikánsan a várható eredménytől, a szakiskolai
képzésben pedig magasabb eredményt értünk el a várhatóhoz képest.
Feladat: továbbra is biztosítani kell a felzárkóztató, illetve tehetséggondozó foglalkozásokat, hisz a
fent említett kompetenciák hiányában nem biztosítható a megfelelő szakmai képzés, illetve a záró
vizsgákra történő sikeres felkészítés. Fel kell hívni a kollégák figyelmét a „kompetenciás”
feladatbankok használatára!

Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium
1. A fenntartó elvárásai a minőségcélok és elvárások tükrében
1.1.A szakképzés kínálatának igazítása a szakképzésben érdekelt partnerek elvárásaihoz
A régió ipari háttere és igényei az elmúlt évtizedben meghatározták a város képzési struktúráját és
elősegítették a TISZK (TISZK-ek) integrálódását a szakképzés vérkeringésébe. Tény, hogy a több
évtizedes beidegződéseket nehéz megváltoztatni: a piaci igények, a tanulói és szülői elképzelések és
az iskolák képzési alternatívái nehezen szinkronizálhatók. Könnyebb egy technológiai, technikai
fejlesztést (TISZK-es, iskolai tanműhelyi) megoldani, mint a piac által leginkább igényelt – elsősorban
szakiskolai szintű - képzések irányában elmozdulni. Ugyanakkor – itt most lehetne a nemzetközi
gazdasági válságra, a hazai cégek nehéz versenyhelyzetére utalni - sem a kamarák, sem a
munkaerőpiac résztvevői nem képesek egy-két évnél előbbre releváns elvárásokat, igényeket
megfogalmazni. A végzett tanulóink pályakövetése esetleges, sem a szabályzatainkban, sem a
minőségirányítási rendszerünk eljárás-utasításaiban nem szabályozott, statisztikai adataink
hiányosak, nem dokumentáltak. A munkaerőpiaci partnereink – jelenleg - saját gondjaikkal vannak
elfoglalva.
Az iskolarendszeren kívüli oktatási kínálatunkban az utóbbi két, három évben - a hagyományos
kamarai felnőttképzéseken túl - saját tanulóink részére szervezett AUTOCAD, belső auditori, illetve
könnyűgépkezelői és a tervezett hegesztői OKJ-s képzések jelzik az elmozdulást (eddig 76 belső
auditori és 1o4 könnyűgépkezelői vizsgát tettek le tanulóink jó eredménnyel, kudarc nélkül) az igények
területén.
Megoldandó feladat:
- A végzett tanulóink pályakövetésének iskolai szabályozása
- A munkaerőpiaci igény hatékonyabb mérése
1.2. Az intézményirányítási és döntési rendszer folyamatos fejlesztése
Az intézményirányítási és a döntési rendszer törvényileg és az iskolai dokumentációkban szigorúan
szabályozott. Az iskola minőségpolitikai nyilatkozata, a vezetői elkötelezettségek, a jövőkép és a
minőségcélok mind-mind formálisak, ha az irányítás és a döntési rendszer nem következetes.
Fejleszteni pedig csak a működőt lehet. A minőségügyi csoport felmérése és információi szerint - bár
az utóbbi időszakban érezhető valamiféle elmozdulás - vissza kell lépni az alapokhoz, a hagyományos
formákhoz. Igaz, ez időigényes és nem konfliktusmentes feladat.
Jogos elvárás, hogy a vezetők mutassanak példát az iskolai munkafolyamat minden (minősítés, stb.)
területén. Az éves munkatervek előzzék meg a tanévkezdést, a félévi és a tanév végi
munkaértekezletek ne legyenek formálisak.
Megoldandó feladatok:
-A nevelőtestület döntési, véleményalkotási jogának biztosítása kellő
előkészítettség mellett.
-A félévi és a tanév végi értekezletek minőségi fejlesztése.
-A személyi és szakmai döntések, a tervezési munkák jogszabálykövető
elvégzése.
1.3.Az iskola partnerkapcsolatainak bővítése, optimalizálása
Minden iskola partnerrendszere összetett és sokszínű, így azt nem lehet leegyszerűsíteni külső és
belső partnerekre. A partnerkapcsolatok bővítése, optimalizálása sem egyszerű, egyszemélyes
feladat. Nézzük előbb a tanulók oldaláról a kérdést, tekintettel arra, hogy számunkra ők a
legfontosabbak. Ismernünk kell, honnét érkeztek (családi, iskolai háttér), mit hoztak magukkal (tudás,
motiváció, képesség) és mit várnak tőlünk (emberség, pedagógiai hozzáállás, korszerűség,
szakmaiság, stb.) és hogy merre tartanak (munkaerőpiac, egyetem, főiskola, OKJ, stb). Tudnunk kell,
ki és miért vár rájuk, kellenek-e egyáltalán ők vagy így, ilyen tudással kellenek a munkaerőpiacon? Az
iskola alapvető funkciója a tanulók tudásának, jellemének fejlesztése, melyben elsődleges partner a
pedagógus a maga elkötelezettségével.
Ezért tartjuk fontosnak, hogy a belépő kollégák ismerjék meg az iskola múltját, hitvallását, nevelésioktatási szellemét. Javítani kell a szülők és az iskola kapcsolatát. Lassan több lesz a szaktanári

fogadónapokon a pedagógus, mint a szülő. Hatékonyabbá, élőbbé kell tenni a külső partnerek és az
iskola kapcsolatát. Jó – igaz, belső - példa erre a kollégium és az iskola kapcsolata.
Megoldandó feladatok:
- A partneri igény- és elégedettség mérésének bővítése, a tapasztalatok
elemzése, feldolgozása
- Az információs csatornák bővítése, korszerűsítése
- Az életpálya nyomonkövetési rendszerének kidolgozása iskolai szinten
1.4. Az oktató-nevelő munka folyamatos fejlesztésével a tanulás eredményességének javítása,
a bukások számának csökkentése
Az iskola szinte valamennyi dokumentumában (IMIP, IMK, Pedagógiai Program, Felzárkóztatási
Program, stb.) kiemelten szerepel a folyamatos fejlesztés, a tanulmányi eredményesség javítása, mint
célkitűzés. Nagy baj, ha egy iskola a szintjavítás egyetlen módszerét a következetes és szigorúbb
számonkérésben,a bukások számának növelésében látja, s rendre elmaradnak az okok
boncolgatásai. Lassan természetessé válik a 30, a 40, sőt az 50 %-os félévi és tanév végi bukási
százalék. Hibásnak véljük a társadalmat, oktatásellenesnek az ország mindenkori vezetőit,
oktatáspolitikusait, nemtörődömnek tartjuk a szülőket és a tanulókat, miközben nem vesszük észre a
pedagógiai paradigmaváltások lényegét: nem tananyagot, embert tanítunk.
Vannak korszerű eszközeink, értelmes, felkészült pedagógusaink, felszerelt tanműhelyeink.
Kidolgoztuk a pedagógusok teljesítményértékelésének és minősítésének alapelveit, nálunk mindenki
úgy gondolja, ő ennél többet már nem tehet a gyerekekért, a színvonalából (!) már jottányit sem
engedhet.
Megoldandó feladatok: - A tantestület által többször módosított és elfogadott tanulói
teljesítményértékelés maradék nélküli betartása
- Sikerorientált pedagógiai módszerek alkalmazása
- Differenciált óravezetések elterjesztése a frontális helyett
1.5 A kollégium nevelőmunkájának fejlesztése, a kapacítás maximális kihasználása
A klímatesztek és a statisztikák egyaránt azt mutatják, hogy az iskolai kollégium nevelőmunkája és
fejlesztő tevékenysége jó. Sikeres pályázatai révén tartalmi munkájában és felszereltségében is sokat
javultak mutatói.
Megoldandó feladatok: - Növelni kell a más megyeiek arányát
- Hatékonyabb marketingmunka a szakképző osztályok tanulóinak
befogadására
- További sikeres pályázattal a komfortérzés fokozása
1.6 A TISZK és az intézmény együttműködésének folyamatos fejlesztése
Az elmúlt évek során folyamatosan harmonizátuk az iskola és a TISZK minőségügyi dokumentációit.
Az együttműködésből fakadó feladatainkat megoldottuk. Az információáramlással is egyre kevesebb a
gond. A TISZK-es felmérések eredményeit igyekeztünk alaposan megismerni és hasznosítani. A
tanári gépen az anyag minden pedagógus számára hozzáférhető.
Megoldandó feladatok: - A TISZK sikeréért a TISZK-nek kell megdolgozni, s ebben legyünk jó
partnerek
- Az irányított önértékelés rendszerének egységesítése, elveinek
megküldése az érintett minőségügyi felelősöknek.
2. Az intézmény feladatrendszeréből eredő minőségcélok és minőségmutatók
2.1. Tanulmányi eredmények javítása
Sikerkritérium: Évente 0,1 –es átlagjavulás, azaz jelen tanévben 0,4–del kellene meghaladni a 2005.
évi átlagot.
Indikátor: Versenyeredmény- továbbtanulás- vizsgák eredménye- mérések

A tanév végi átlagok gyenge volta, a bukási százalékok, a tantárgyi bukások magas száma, az iskolát
elhagyók relatív magas száma már sok, általában építő jellegű vitát generált a változások igényét
felvállaló pedagógusaink körében.
A tehetségkutatás és feltárás iskolai lehetőségei adottak, és a tanórán kívüli nevelés terén jól
működik. A BOSCH verseny és az OSZTV többéves tapasztalata azt mutatja, elég egy gyenge
láncszem (pl. elektrotechnika), s már szakad az egész, hiábavaló a többiek fáradozása. Hibás az az
általánosítás, hogy a mi tanulóink azzal büszkélkednek, hogy nem tanulnak semmit. A ma gyereke
azzal nem dicsekszik, hogy rengeteget tanul. (Főleg, ha ez a tény számára nem „sikerkritérium”, még
ha igaz is)
Megoldandó feladatok: - Mérésekkel a hozzáadott érték kimutatása
- Az igénytelen, volumentarista pedagógiai szemlélet helyett a tanulókat
segítő módszerek adaptálása bemutató órákkal
2.2 A 9-10. évfolyamon a több tantárgyból történő bukások számának csökkentése
Sikerkritérium: Kevesebb az évfolyamismétlő, s a hátrányos helyzetből fakadó lemaradás
Indikátor: Bukások és az iskolát elhagyók száma
A 9. évfolyamba járó tanulók beiskolázása során már eldőlt, milyen felkészültségű és motivációjú
tanulókkal kell dolgozunk az elkövetkező négy illetve hat év során. A nálunk kialakult (megelőlegezett)
vélemény alapján általában az alulmotivált, gyenge képességű tanulók alkotják az osztályok magját, s
ehhez csapódhatnak ettől mindkét irányban eltérő jellegűek is.
Megoldandó feladatok: - A három vagy a többtárgyas bukások okainak kivizsgálása, a
tapasztalatok alapján intézkedések kidolgozása
-A tanév eleji felmérések eredményei alapján küszöbkövetelmények
kialakítása a felzárkóztatáshoz
2.3 Az igazolt és igazolatlan mulasztások számának csökkentése
Sikerkritérium: A mulasztott órák számának csökkenése 10 %-kal, a szülők jelzéseinek növekedése
Indikátor: Kevesebb kimenő levél, kevesebb fegyelmező intézkedés:
Az elmúlt években meghozott intézkedések megnehezítették az iskolaidő alatti eltávozásokat, s
csökkentek az indokolatlan reggeli tanulói késések is. Növekedett a szülői bejelentések száma a
tanulók betegségével kapcsolatban.
A fenti megállapítások elsősorban a 9-10. évfolyamra igazak. Homlokegyenest ellentétesek ezzel a
szakképző évfolyamon szerzett tapasztalatok. Ott a dolgozatírás biztos jele, ha fél osztály hiányzik.
Erről a szülőnek –jogilag- már tudnia sem kell, az igazolás pedig nem probléma. Sok embernek
gondosan kidolgozott mulasztási terve van, nehogy egy napot is „veszni hagyjon”.
Megoldandó feladatok: - Szülők bevonása a probléma megoldásába
- A tanulók érdekeltté tétele az óralátogatásban
2.4.A beiskolázás szintjének emelése
Sikerkritérium: A felvett tanulók 7. év végi és a 8. osztály félévi alaptantárgyainak (magyar,
matematika, fizika, kémia) átlaga minimum közepes szintet érje el
Indikátor: Statisztikai adatkövetés
Legnagyobb gondunk az, hogy osztályokat töltünk fel, s nem osztályokat tervezünk, szervezünk
válogatással. Bíztató jel az osztályfőnökség megpályáztatása, mert ez lehetőséget ad egy
versenyhelyzetre is. El kell gondolkodni azon az ötleten, hogy a pályázó osztályfőnök milyen módon
szólhatna bele az osztályközösség kialakításába. (Akár az évismétlők befogadása okán csupán)
Megoldandó feladat: - A beiskolázási munka újragondolása
2.5.A szakképzés kínálatának bővítése, a szakképző évfolyamok indításának jobb tervezése
Sikerkritérium: Több jelentkező, jobb elhelyezkedési mutatók

Indikátor: 13. évfolyamon tanulók száma, sikeres pályakezdők aránya
Az előkészítő és orientációs képzések célja, hogy a tanulók ráhangolódjanak a szakképzésre,
megkönnyítve a szakma megszerzését. Akkor jó az évfolyamok ráhangoló munkája, ha egyre több
tanulót vagyunk képesek megtartani a szakképző évfolyamokon. A technikai fejlesztések ellenére – a
klímateszt adatai szerint- a gyakorlati oktatással tanulóinknak vannak gondjaik.
Nem sikerült olyan látványos áttörést elérni a szakmai képzési ajánlatainkban, mint amilyen sikeresek
vagyunk a képzési vásárokon. Sajnos, csak szeptemberre derül ki, mekkora a szakképző
évfolyamokra beirt és megjelent tanulók létszáma, így a tervezés nehéz.
Megoldandó feladatok: - Kétszintű szakmai képzés bevezetése, a gyenge képességű tanulók
megtartása érdekében
- A hegesztő tanfolyamok lehetőségének kidolgozása végzőseink részére
2.6.Fegyelmi helyzet, az iskolai rend és tisztaság helyzetének javítása
Sikerkritérium: Fegyelmezetlenséget elutasító tanulói magatartás kialakítása
Indikátor: Fegyelmező és fegyelmi intézkedések száma
A legutolsó FIT- jelentés szerint az iskolahasználók véleménye intézményünk épületeinek külső és
belső állapotáról rossz.
A fegyelmi helyzet nem rosszabb a városi átlagnál, s egy-egy kirívó helyzetből nem szabad
általánosítani.
Megoldandó feladatok: - Megelőző megoldások egyedi és általános helyzetekre
- Saját tantermek rendszerének folyamatos fejlesztése
2.7. Intézményirányítási és döntési rendszer fejlesztése
Sikerkritérium: A vezetői döntések elfogadottsága
Indikátor: A döntésekbe történő bevonások aránya
Az SZMSZ, a Minőségirányítási Kézikönyv eljárás-utasításai és egyéb jogszabályok pontosan
behatárolják a döntési szinteket. Csupán be kell tartani azokat.
Megoldandó feladat: - Dokumentumok megismertetése a munkavállalókkal
2.8.A dolgozók teljesítményének mérése és értékelése
Sikerkritérium: Működő mérési, értékelési minősítő rendszer
Indikátor: Mérések száma, elkészült dokumentációk aránya
A Minőségfejlesztési Csoport elkészítette, a nevelőtestület pedig elfogadta a Kézikönyv vonatkozó
fejezeteit. Elkészültek személyre szólóan a munkaköri leírások és a személyi dossziék. Az új
dokumentumokkal elindultak az óralátogatások.
Megoldandó feladat: - Valamennyi előírt feladat elvégzése vezetői szinten.
2.9. Az iskolai partnerkapcsolatok fejlesztése
Sikerkritérium: Új partnerek meggyőzése az iskola szakképző évfolyamainak korszerűségéről,
szorosabb kapcsolattartás
Indikátor Új partnerek száma
A Minőségirányítási csoport kidolgozta a partnerek visszajelzési rendszerét és elindítottuk a
kiértékelési munkát. A partneri kapcsolat bővítési lehetőségei adottak.
Megoldandó feladat: - A partnerkapcsolatok statisztikai nyilvántartási rendszerének kidolgozása és
elemzése
3. A KOMPETECIAVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

Sikerkritérium: A FIT jelentés statisztikai mutatóinak javulása
Indikátor A mutatószámok javulása
Az adatok szerint a telephely épületeinek állapota rossz, az elmúlt években csak részleges felújítások
voltak. Sok a tanulási nehézséggel küzdő tanuló, s ezzel nincsenek összhangban az éves
feladattervek.
Rossz a fegyelmi és a motivációs index és a különböző képzési formákban résztvevő továbbtanulók
aránya. Átlageredmények vonatkozásában – a képességeloszlással összhangban - az átlag
környékén mozognak a vizsgált osztályok. Konkrét – osztályokra vonatkozó adatok – a mellékletben
tekinthetők meg.
Megoldandó feladat: - Az adatok osztályonkénti elemzésével az osztályfőnökök készítsenek
felzárkóztatási tervet, a hozzáadott érték értékcélú megfogalmazásával.

Gépipari, Informatikai Műszaki Szakközépiskola És Kollégium
BEISKOLÁZÁSI MUTATÓK:
1. A felvételi eljárás összehasonlítása 2009. március és 2010. március között.

Gépész
Informatika
Osztrák-magyar
Nyelvi német
Nyelvi angol

Jelentkezett

2009.
Felvett

132
181
72
53
78

33
50
19
16
16

Elért
pontszám
21,39
19,20
22,46
19,21
20,77

Jelentkezett

2010.
Felvett

111
154
47
27
70

33
50
15
5
13

Elért
pontszám
19,95
16,02
15,38
14,55
16,61

Látható, hogy mindkét évben sikerült beiskolázni a felvehető létszámnak megfelelő tanulót.
Összességében 2009-ben a 134 helyre 516 jelentkezés érkezett, 2010-ben pedig a 134 helyre 409.
Sajnos a jelentős csökkenés azt okozta, hogy az új tanévben a nyelvi előkészítő osztályt nem tudtuk
indítani.
A számok ennek ellenére többszörös jelentkezést mutatnak, de a kép egy kicsit csalóka, mert 1
tanuló több tagozatra is jelentkezett. Talán pontosabban mutatja az arányokat, hogy 2009-ben pedig
290 tanulótól, 2010-ben pedig 234 tanulótól érkezett jelentkezési lap. Tehát a jelentkezők száma a
férőhelyek számának kb.1,75 –szorosa.
A viszonylag kis számú jelentkező sajnos azt is okozta, hogy az elért pontszámok jelentősen
csökkentek, így gyengébben tanuló diákok is bekerülhettek iskolánkba.
Ezek az adatok azt mutatják, hogy a beiskolázási tevékenységet a következőt tanévben erősíteni kell.
2. Az osztálylétszámok összehasonlítása 2009. szeptember és 2010. szeptember között.
Osztály
Létszám 2009
Létszám 2010
9. A
36
35
9. B
35
40
9. C
33
42
9. D
38
38
9. E
34
0
10. A
37
35
10. B
35
32
10. C
31
29
10. D
32
36
11. A
34
36
11. B
33
34
11. C
36
33
11. D
28
31
12. A
29
33
12. B
35
30
12. C
35
34
12. D
27
26
13. A
30
26
13. B
37
30
13. D
24
26
14. A
36
28
14. D
0
24
Összesen
695
678

Látható, hogy az osztálylétszámok egy-két kivételétől eltekintve elég magasak és a szakképző
évfolyamokon is meghaladják a fenntartó által előírt minimális létszámokat. Az általános iskolai
tanulók számának csökkenése ellenére valósult ez meg.
Az átlaglétszám 33,1 főről 32,3 főre változott, ami állandóságot jelez.
A beiratkozott tanulók nagyon kevés kivétellel maradnak is az iskolában. A 2009/2010. tanévben
összesen 10 fő maradt ki különféle okok miatt, ami a tanulók 1, 44 %-a.
SZOLGÁLTATÁSOK:
1. Felzárkóztatás
Sajnos a fenntartó által biztosított 100 %-os órakeret az iskola jellegéből adódóan csoportbontásokra
fordítódik, hiszen informatika jellegű tárgyakat nem tudunk osztálykeretben tanítani. Ez azt jelenti,
hogy tanórán kívüli foglalkozásokra már nem marad keretünk. Ezért a felzárkóztatás csak olyan
módon működik, hogy a szaktanárok a tanórák alatt differenciáltan foglalkoznak a rászoruló
tanulókkal, illetve külön házi feladatokat adnak nekik.
2. Tehetséggondozás
Az előző pontban leírtak még nagyobb gondot okoznak a jó képességű tanulókkal történő külön
foglalkozásoknál. Az erre szolgáló órák nagyon kis hányadát pályázat útján szerzett pénzösszegekből
tudtuk finanszírozni (pl. matematika és fizika verseny felkészítő).
A tevékenység nagyobb része megint csak a tanórákra maradt, ami természetesen nehezíti a
szaktanár munkáját.
A kollégák egy része anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szívességből végzi ezt a munkáját, hiszen céljuk
az, hogy megőrizzék a korábbi évek kiemelkedő eredményeit.
Úgy érezzük, hogy a két területen szűkös lehetőségeink vannak, ezen feltétlenül változtatni
szükséges.
3. Sportkörök
Ezen a területen jók a lehetőségeink. A mindennapos testedzés megvalósítása érdekében a sportköri
foglalkozásokat be udtuk illeszteni a tantárgyfelosztásba. Így megfelelő órakeret áll a kollégák
rendelkezésére.
Négy sportcsoportban dolgoznak: atlétikai, kosárlabda, labdarúgó és általános. Az általános
sportcsoport szinte mindent magába foglal amire a tanulóknak igénye van. A foglalkozások
népszerűek a diákok körében, szívesen vesznek részt ezeken a délutáni órákban is.
HUMÁNERŐFORRÁS:
1. Pedagógusok
Az intézmény álláshelyei betöltöttek. Minden területen meg tudtuk valósítani a Pedagógiai Program
célkitűzéseit. A kollégák végzettsége nagyon kevés kivétellel megfelel a törvényi előírásoknak.
Mindössze biológia tantárgyból oktat általános iskolára képesített tanárunk, aki egyben kollégiumunk
nevelője is.
Egy kollégának nincsen pedagógiai végzettsége, ő az előző tanévben beiratkozott a győri Széchenyi
Egyetemre.
A pedagógusok továbbképzésének támogatására szolgáló összeg rendszeresen kevésnek bizonyult a
képzésekre jelentkezők finanszírozására és a tanév során meg is szűnt. Így többször előfordult, hogy
egy vagy két félév tandíját kollégáink saját maguk fizették. A legnépszerűbbek továbbra is az új szak
megszerzésére irányuló, illetve a szakvizsgának megfelelő képzések voltak.
Sokat segített e területen a Savaria TISZK KHT tevékenysége. A tanév során sok olyan képzést
szerveztek, amelyek kollégáink érdeklődését felkeltették (moduláris képzés, egyéni- és csoportos
fejlesztő tevékenység, mérések. Szakmai vizsgatételek kidolgozása stb.).
2. Nem pedagógus dolgozók
Az álláshelyeink e területen is betöltöttek. Minden lehetőségünk meg van az oktatás és nevelés
gazdasági és technikai feltételeinek megteremtésére.

A dolgozók körében nem jellemző az intézményből való eltávozás, a fluktuáció főleg nyugdíjazásból,
illetve évente egy-két kolléga más munkahelyre távozásából adódik.
EREDMÉNYESSÉG:
1. Nevelési eredmények
A fegyelmi ügyek a tanulók egy kisebb hányadára terjednek ki. A tanév során 136 osztályfőnöki és 33
igazgatói és 3 tantestületi elmarasztalás történt Az elmarasztalások ellensúlyozását jelentette 73
osztályfőnöki és 60 igazgatói szintű dicséret.
Mindezek azt mutatják, hogy fegyelmi téren nagyobb probléma nincs az intézményben. A magatartás
jegyek átlaga 3,98. A viszonylag alacsony érték abból adódik, hogy az osztályfőnöki munkaközösség
által elfogadott ajánlás alapján nem kap példás magatartást az a tanuló, akivel semmilyen fegyelmi
probléma nincsen, de nem is vállal semmilyen közösségi tevékenységet.
A kollégiumunkban 16 iskola diákjai nyertek elhelyezést 216 fős létszámmal. Így a lemorzsolódás
9,2%-os volt.
2. Oktatási eredmények
a. tanulmányi
Az iskola tanulmányi átlaga 3,35, de ez úgy adódik, hogy nincsen 4,00 feletti eredmény. Viszonylag
kevés a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló. Sokszor jellemző az, hogy műszaki területen jók az
eredmények, de humán területen nem (fordítva ritkábban, de az is előfordul).
A tanév végén összesen 75 bukás történt. Ez a tanulók 10,9 %-a, ami viszonylag magas érték. E
területen feltétlenül keresnünk kell a megfelelő módszereket a bukások számának csökkentésére.
A kollégiumban a tanulmányi eredmény valamivel kedvezőbb az iskolainál. A tanulmányi átlag 3,97 és
mindössze 6 tanuló bukott. Ez körülbelül 3 %-os aránynak felel meg, ami jónak mondható. Különösen
dicséretes, hogy a kiemelkedő tanulók száma 91 volt, ami a kollégisták 46 %-át jelentette.
b. versenyeredmények
Az eredmények részletes felsorolása a 2009/2010. tanévről készült tanév végi beszámolóban
megtalálhatók. Itt csak összesítjük az elért fontosabb eredményeket.
Humánterületen a magyar nyelvi és történelmi versenyeken megyei szinten 2 második, 3 harmadik és
2 negyedik helyezést szereztek tanulóink. Külön kiemeljük, hogy a Szép Magyar Beszéd verseny
országos döntőjébe jutott tanulónk 28. lett, az Implom Helyesírási Verseny országos döntőjén 19.
helyezést szereztünk, és a történelmi versenyeken egy országos 1. és egy régiós 1. helyezést
gyűjtöttünk.
A természettudományi munkaközösség négy területen ért el sikereket. A Bolyai megyei matematika
versenyen 1 első, 3 második, 3 harmadik és 2 negyedik helyezést ért el. Az Eötvös megyei fizika
versenyen 3 első, 1 második helyezést szereztünk. Ezzel a legjobb iskolának járó serleget is
megkaptuk. Az Irinyi megyei kémia versenyen első helyezést értünk el. Az országos Mikola
versenyen 5. helyezett lett diákunk fizikából, az OKTV országos döntőjén pedig 35. helyett szereztünk
matematikából.
Idegen nyelvek területén angolból 6., németből pedig 2. helyezést értünk el a megyei döntőben.
Az országos Zipernovszky német versenyen 16., és 19. lett két tanulónk.
A sport területén is értünk el kiemelkedő eredményeket. Kosárlabdában megyei első és harmadik
csapatunk volt. Labdarúgásban városi második és harmadik helyezettek lettünk. Úszásban a
diákolimpián két első, három második és egy harmadik helyezést szereztünk. Az atlétikai diákolimpián
5 első, 9 második és 10 harmadik helyezett diákunk volt, hárman az országos döntőn negyedik,
hatodik és nyolcadik helyezést szereztek. A sakk diákolimpia megyei versenyében csapat első és kétkét egyéni első és második helyezésünk volt, az országos döntőn pedig csapat második és egyéni
első valamint második helyezésünk. Súlyemelésben országos diákolimpiai első, kickboxban pedig
második helyett volt diákunk.

c. továbbtanulás
Intézményünkből a 12. évfolyam után (csak érettségivel) és a 13. illetve 14. évfolyam után (érettségi
és technikus vizsga letételével) lehet jelentkezni továbbtanulásra.
Felsőoktatási intézménybe 32-en, OKJ-s technikus képzésre 76-an jelentkeztek az érettségi után 112
tanulóból, felsőoktatási intézménybe 39-en jelentkeztek technikusi vizsga után 72 tanulóból.
Úgy érezzük, hogy ezzel iskolánk eleget tett az elvárásoknak, hiszen nem elsőrendű célkitűzésünk a
továbbtanulásra való felkészítés.
d. mérések
Az országos kompetencia mérések során rendelkezésünkre álló legfrissebb adat a 2009-es. Iskolánk
eredménye szövegértésből 4 ponttal, matematikából pedig 69 ponttal volt magasabb az országos
szakközépiskolai átlagnál. Az országos átlagnál a szövegértési eredményünk mindössze 1 ponttal
kevesebb, a matematika eredményünk 63 ponttal több. Véleményünk szerint ezzel az eredménnyel
elégedettek lehetünk.
A mérések eredményét, illetve az átlagoktól való eltéréseket 2004-től kapjuk. Az erről szóló táblázatot
értékelésünkhöz mellékeljük.
GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE:
Az éves költségvetés fedezetet nyújt az intézmény dolgozói személyi juttatásaira, és az ehhez
kapcsolódó járulékokra, valamint fenntartási és üzemelési költségeinkre. Nagyobb fejlesztéseket,
vásárlásokat a tanév során lekötött pénzünk kamataiból, illetve a kollégiumi szálláshasznosítás,
valamint a tornaterem bérleti bevételeiből végeztünk. A tanév során a legnagyobb beruházásunk a
tanműhely épületének felújítása és átalakítása volt, amelyre nagyon régóta vártunk. Beszerzéseink
iskolai vonatkozásban a szakképzési hozzájárulásból történtek, a kollégiumban pedig a KollOKA
pályázat adott lehetőséget arra, hogy a műszaki berendezések megújuljanak és bővüljenek.
Úgy érezzük, hogy mind iskolai, mind kollégiumi területen az év folyamán megvalósult fejlesztésekkel
elégedettek lehetünk.
ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓK:
Partneri megelégedettség mérése 2009/2010-es tanév végén
A partneri elégedettség mérését ebben a tanévben a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatban végeztük
el. Mindkét célcsoport esetén kérdőíves volt a mérés és a célcsoportok tagjainak a feltett kérdésekkel
kapcsolatban 1-től 10-ig kellett jelezni az elégedettség „fokát”. Az 1-es érték jelentette azt, hogy nem
volt megelégedve, a 10-es érték pedig azt, hogy nagyon meg volt elégedve. A szülőknek illetve a
diákoknak szóló kérdőívet 120 tanulónak illetve tanulónként egy példányban 120 szülőnek küldtük ki.
A célcsoport egy-egy osztály volt a 10., 1., 2. és a 14. évfolyamról. A kérdőíveket önkéntesen és
névtelenül kellett kitölteni. Az eredményeket az alábbiakban részletezem:
Szülői elégedettség mérésének eredményei:
A kiküldött 120 kérdőívből 40 (33.33%) érkezett vissza.
A kérdések a következőek voltak:
sorszám

Átlagérték

1.

Kérdés
Mennyire elégedett az iskolában folyó oktató munka színvonalával?

2.

Mennyire elégedett az iskolában folyó nevelőmunka színvonalával?

7,48

3.

Mennyire elégedett az iskolában a renddel és fegyelemmel?

6,85
6,90

5.

Elégedett e azzal, hogy a tanulók a képességüknek megfelelő terhelést
kapják?
Mennyire elégedett a hiánypótlásra biztosított lehetőségekkel?

6.

Mennyire elégedett az iskolai képességfejlesztő tevékenységgel?

6,58

4.

7,38

6,85

7.

Mennyire elégedett a tanulói munka értékelésének színvonalával?

7,18

8.

Mennyire elégedett a továbbtanulásra történő felkészítéssel?

7,73

9.

Mennyire elégedett az iskola tisztaságával?

8,35

10.

Mennyire elégedett az iskola felszereltségével?

8,35

11.
12.
13.

Mennyire elégedett a pedagógusokkal kapcsolatos találkozási
lehetőségekkel?
Mennyire elégedett a fogadóórák, szülői értekezletek színvonalával,
hasznosságával?
Mennyire elégedett az iskolából érkező információk mennyiségével?

8,13
8,18
7,43

A tanulói elégedettség mérésének eredményei:
A kiküldött 120 kérdőívből 100 (83,33%) érkezett vissza.
A kérdések a következők voltak:
sorszám
1.

Kérdés

Átlagérték

Mennyire vagy elégedett az iskolában folyó oktató munka színvonalával?

5,85

2.

Mennyire vagy azzal elégedett, ahogyan tanáraid odafigyelnek rád?

5,77

3.

Mennyire bízol meg tanáraidban?

5,74

4.

Mennyire vagy elégedett az iskolai renddel és fegyelemmel?

6,35

5.

6,43

6.

Elégedett vagy e az iskolai leterheltségeddel (órák, foglalkozások
száma)?
Mennyire vagy elégedett a hiánypótlásra biztosított lehetőségekkel?

7.

Mennyire vagy elégedett a tanulói munka értékelésének színvonalával?

5,65

8.

Mennyire vagy elégedett a továbbtanulásra történő felkészítéssel?

6,58

9.

Mennyire vagy elégedett az iskola tisztaságával?

7,03

10.

Mennyire vagy elégedett az iskola felszereltségével?

7,76

11.

6,57

12.

Mennyire vagy elégedett a pedagógusokkal kapcsolatos találkozási
lehetőségekkel?
Mennyire érzed jól magad az osztályközösségben?

13.

Mennyire érzed jól magad az iskolában, közösségben?

7,70

14.

Mennyire vagy elégedett a diákönkormányzat érdekedben végzett
tevékenységével?

5,06

5,32

8,46

Összességében úgy látjuk, hogy a következő területeken kell leginkább pótolni a hiányosságainkat:
! iskolai rend és fegyelem
! képességeknek megfelelő terhelés
! hiánypótlásra biztosított lehetőségek száma
! iskolai képességfejlesztő tevékenység
! oktató munka színvonala
! tanári odafigyelés
! tanulói munka értékelésének színvonala
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Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium
Az ÖMIP-ben megfogalmazott követelmények és célok a 2009/2010-es tanévre
ÖMIP követelmény/cél
A Pedagógiai Program,
IMIP módosítása
2008/2009 tanévben

A Helyi tantervek
átdolgozása.

OKM mérés alapján
fejlesztési területek
kijelölése

Pedagógusok
teljesítményértékelése

Intézményi önértékelés

2009/2010. tanévre
kitűzött
minőségcélok
Az intézmény PP és
szakmai program
módosítása a szakképző
évfolyamok és a
szakmacsoportos
alapozó évfolyamok
tekintetében .

A kompetencia alapú
moduláris szakképzési
rendszer kialakítása,
fejlesztése a
kompetencia fejlesztés
oktatás hatékonyabbá
tétele érdekében.
Az OKM mérések
eredményeinek szinten
tartása, lehetőség
szerinti emelése az előző
év eredményihez képest.
A kompetenciamérés
eredményeinek
felhasználása a
kompetencia fejlesztés,
oktatás hatékonyabbá
tétele érdekében.
A minőség biztosítása az
oktató-nevelő munka
során

EFQM alapján
intézményi önértékelés
kialakítása, működtetése.

Megvalósított feladatok

Tervezett feladatok

Az intézmény Pedagógiai
Programjának és IMIPjének módosítása és
elfogadása. A PP-ben
megfogalmazott
célokhoz feladatok
meghatározása,
működés.

A helyi Pedagógiai
program feladatainak
szembesítése a
gyakorlati
eredményekkel, az új
központi és területi
önkormányzati
elvárásokkal, valamint az
egyéb partneri
igényekkel.
Az átdolgozott helyi
tantervek és tanmenetek
hatékonyságának
mérése, szükség szerinti
beavatkozás,
helyesbítés.

A kompetencia alapú
Helyi tantervek és
tanmenetek kidolgozása
és elfogadása.

A kompetencia
fejlesztését
eredményesen szolgáló
munkatervek elkészítése
minden
munkaközösségben, a
pedagógus egyéni
tanmeneteiben. A tervek
bevezetése,
működtetése.

Összehasonlítás az
előző évi mérések
eredményeivel, célok
feladatok
megfogalmazása.

Pedagógus
teljesítményértékelés
kialakítása a helyi
előírások, fenntartói
elvárásokkal
összhangban. A
kialakított rendszer
elfogadás, bevezetése,
működtetése 2009/2010
tanévben.
Az EFQM
adaptációjának (SZÖMII)
főbb kritériumainak
kialakítása.

Teljesítményértékelés
eredményi alapján az
egyéni szakmai munka
értékelése. Fejlesztési
folyamatok,
továbbképzések
szervezése a mérési
indikátorok felhasználása
alapján.
Intézkedési tervek
megfogalmazása a
rendszer bevezetésére..

Az IMIP –ben megfogalmazottak megvalósítása a 2009/2010. tanévben
Az intézmény saját
minőségcéljai
Az intézmény Pedagógiai
Programjának és IMIPjének módosítása a
fenntartó elvárásaival, a
módosításoknak
megfelelő intézményi
célok meghatározása.

2009/2010. tanévre
kitűzött minőségcélok
A PP és IMIP alapján az
éves munkaterv
kialakítása.

Megvalósított feladatok

Tervezett feladatok

Átdolgoztunk a PP-t és a
szakmai programot,
valamint a fenntartói
elvárásoknak eleget téve
az IMIP-et, melyet a
nevelőtestület elfogadott.
A PP céljainak
eléréséhez szükséges
feladatok

A helyi Pedagógiai
Program feladatainak,
követelményeinek
szembesítése a szakmai
és érettségi vizsgák,
valamint az OKM
indikátorival,
tapasztalatok gyűjtése, a
program felülvizsgálata.
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meghatározása, éves
munkaterv elkészítése.
A kompetencia
fejlesztését
eredményesen szolgáló
munkatervek, szakmai
ütemtervek elkészítése
minden
munkaközösségben, a
pedagógus egyéni
tanmeneteiben. Az előző
év tapasztalatainak
beépítése a
tanmenetekbe. A tervek
bevezetése,
működtetése.
A kompetencia alapú
helyi tantervek és
tanmenetek.

Helyi képzési kínálat
tervezése
folyamatszabályozás.
Összehasonlítás az
előző évi mérések
eredményeivel, célok
feladatok
megfogalmazása.

OKM eredményei alapján
szakmai értékelés,
fejlesztési területek
kijelölése, fejlesztési
feladatok végrehajtása

Az OH mérések
eredményeinek
minimálisan szinten
tartása, javítása az előző
év eredményihez képest.
Az eredmények
ismeretében a
kompetencia fejlesztési
program meghatározása,
fejlesztési területek és
célcsoportok azonosítása
(egyéni, és
osztályszinten)

A kompetencia alapú
moduláris oktatáshoz
helyi tanmenetek
kialakítása

A kompetencia alapú
moduláris szakképzési
rendszerhez helyi
moduláris tanmenetek
bevezetése.

Az intézmény pedagógiai
kompetenciáinak
folyamatos fejlesztése

Az új pedagógiai
módszerek átadása a
tantestületen belül.

Belső „képzés”: a
módszertani kultúrát
fejlesztő képzéseken
való részvétel, szakmai
műhelymunkák
szervezése, szerzett
tapasztalatok átadása.

Az intézmény saját
minőségcéljai
Érettségi eredmények
javítása a 12
évfolyamon.
Szakmai
vizsgaeredmények
javítása a 13 – 14
évfolyamokon.

2009/2010. tanévre
kitűzött minőségcélok
A tanulók tudásának
megismerése,
hiányosságok feltárása.
Érettségire felkészítő
foglalkozások szakmai
munkájának fejlesztése,
kiemelkedő szakmai
munka erkölcsi
elismerése..

Megvalósított feladatok

Tervezett feladatok
Az OH mérési
eredmények alapján az
érettségi vizsga
eredményeinek
értékelése (kognitív
összehasonlítás).

Szakmai versenyeken
elért eredmények
megőrzése

Lehetőleg minden
szakmai versenyen
képviselje magát az
iskola és eredményesen
szerepeljenek tanulóink

Tanmenetek áttekintése
és fejlesztése, szükség
szerinti helyesbítése.
Szakmai vizsgák és
érettségi vizsgák
eredményeinek
összevetése, elemzése.
Kiemelkedő szakmai
munka erkölcsi és anyagi
elismerése
Több szakmai
versenyeken tanulóink
országos 1-10.
helyezéseket értek el.

Intézményi partneri igény
- és elégedettségmérési
rendszer kialakítása,
működtetése. Hosszú
távú eredményes
kapcsolat fenntartása az
intézmény közvetlen – és
közvetett partnereivel.
Partnerközpontúság.
Munkaerőpiac
igényeinek és az
intézmény közvetett –

PER felülvizsgálata,
partnerazonosítás.
Mérőlapok és értékelési
útmutatók
szempontrendszerének
kialakítása.

Partnerazonosítás,
mérőlapok kialakítása.

A tanmenetek alapján az
egyéni szakmai és
fejlesztői munka
értékelése,
felülvizsgálata, javítása.
vizsgaszervezés
folyamatának javítása,
folyamatszabályozás.
Módszertani kultúra,
fejlesztése, a képzés
folyamatszabályozása..

Az országos
versenyeredményekkel
az iskola ismertségének
növelése a beiskolázások
folyamán és a PR
tevékenységben
Mérések végrehajtása,
szükség szerinti
korrekció. Eredmények
alapján fejlesztési
területek meghatározása,
intézkedési tervek
kialakítása.
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közvetlen partneri
igényeinek
megismerése.
Szakmai képzéshez
szükséges oktatási
anyagok beszerzése,
fejlesztése, megújítása.
Tanári IKT kompetenciák
fejlesztése.

Munkatársak helyi
értékelése és
munkájának fejlesztése.

Igényeknek megfelelően
a felszereltségének
felülvizsgálata,
átszervezés.
Számítógéppark
bővítése, belső
továbbképzések
szervezése interaktív
táblahasználat témában
A munkatársak belső
értékelési rendszerével
ösztönözni a
pedagógusokat az
állandó megújulásra,
minőségi
munkavégzésre.

A kibővített
cukrászműhely és
alapmérés laborhelyiség
kialakítása
Belső továbbképzések
lebonyolítása az
intézmény
pedagógusainak
számára.
Teljesítményértékelő
rendszer kialakítása és
működtetése

Eszköz és oktatási park
megújítása, tantermi és
laborkörülmények saját
erőből való javítása.
Multimédiás tananyagok
alkalmazása a
közismereti és szakmai
képzésen egyaránt
Értékelési dokumentumok
felülvizsgálata, szükség
szerinti helyesbítése.
Teljes alkalmazotti
létszám vizsgálatba
vonása.

Intézkedési terv 2010-2011 tanévre
No
1.

2.

3.

cél

feladat

sikerkritérium/
indikátor

felelős

Az évfolyamonkénti,
tanévközi tantárgyi és
pedagógiai mérések
folyamatos végzése.
Pedagógiai programjukkal
összhangban fejlesszék a
tanulók önálló
ismeretszerzéséhez
szükséges készségeket,
törekedjenek az egyéni és
csoportos foglalkozások
keretében az életre való
felkészítés módszereinek
differenciált elsajátítására.

Az iskola
mérési
rendszerének
szabályozása.

Kész szabályzat

Minőségügyi
referens

igazgató

Az országos
kompetenciam
érés mérési
eredményeinek
felhasználását
meghatározó
folyamat
szabályozása.

Kész szabályzat

Minőségügyi
referens

igazgató

A kész
szabályzat.

Magyar
munkaközösség
vezető,
Matematika
munkaközösségvezető, mkvez

Ált. igh

Az OKM szabályozása

Az OKM-ben a tanulói
szintű elemzés
elkészítése.
Az OKM adatelemzése
alapján egyéni vagy
csoportos fejlesztés.
A partneri igényés
elégedettség vizsgálat
TISZK által koordinált
végrehajtása
A tantestület ismerje meg
az IMIP tartalmát és
részleteit.
Történjen meg a
minőségügyi kézikönyv
megnyitása.
Történjen meg a
minőségügyi kézikönyv
feltöltése a kész

ellenőrző

Elkészült
elemzés
Elfogadott
fejlesztési terv
Igényvizsgálat

Szabályzatok
elkészítése

Minőségügyi
vezető

Igazgató

Minőségügyi
vezető

Igazgató

Minőségügyi
vezető

Igazgató

Folyamatgazdák

Igazgató
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szabályzatokkal.

Az oktatással kapcsolatos
elvárások

A neveléssel kapcsolatos célok

MINŐSÉGCÉLOK
1. Az oktató- nevelő munka és a beiskolázási propaganda olyan
színvonalú legyen, hogy a csökkenő gyereklétszám mellett is
fenntartsuk a túljelentkezést a 9. évfolyamra.
2. Szakmai képzésünk színvonala maradjon olyan, hogy
végzőseink elhelyezkedése ne okozzon gondot.
3. Érettségizett tanulóink legalább 90%-a tanuljon tovább
felsőoktatási intézményben vagy szakképzési évfolyamon.
4. Megyei és országos versenyeken tanulóink növekvő
létszámmal képviseljék iskolánkat.
5. Az okok feltárásával csökkentjen a lemorzsolódási arányt.
6. Az előző három év átlagával a tanulmányokat záró vizsgákon a
bukási arány csökkenjen.
7. Az országos kompetenciamérésben ne csökkenjen a tanulói
képességek átlagpontszáma a bemenetihez képest.
8. Az országos kompetenciamérésben csökkenjen a tanulói
képességek szóródása.
9. Éves munkaterv alapján, szervezett keretek közt kerüljön sor
az értékeink bemutatására.

Az iskola szülői szervezetének nyilatkozata
Az iskola szülői munkaközössége a beszámolót és az intézkedési tervet a 2010. szeptemberi szülői
értekezletet követően szülői munkaközösségi megbeszélésen megvitatta.
Az abban foglaltakkal egyetért, megvalósítását mindenben támogatja.
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Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
1. Minőségpolitikánk
Intézményünket a város polgárságának akarata hívta életre 120 évvel ezelőtt. Ma sem lehet
más a megújuló öreg iskola feladata, mint hogy végzős tanulóink legyenek alkalmasak és
képesek felsőfokú továbbtanulásra, ismerjék meg az általuk választott szakmát. Legyen
igényük a tanulása, a művelődés, legyenek képesek önálló ismeretszerzésre, hiszen az
állandóan változó szakmai ismeretek ezt igénylik tőlük.

2. A fenntartó minőségirányítási programjának általános, illetve az intézménytípusra
vonatkozó elvárásaiból adódó intézményi célok és feladatok megvalósításának
értékelése, amely egyúttal tartalmazza az intézményre vonatkozó elvárásokat és
azok értékelését.

2.1.

Iskolánkban a szakképzési kínálatot a mindenkori munkaerő-piaci igényekhez
igyekszünk alakítani. Eszerint határozzuk meg egyes szakmacsoportokban az
osztályok létszámát, valamint a beiskolázást. Az érettségi vizsgát követő szakmai
képzésen résztvevő tanulók számát széles körű információátadással próbáljuk
növelni. Tájékoztatókat tartottuk szülőknek és tanulóknak a lehetőségekről és a
szakmai képzés előnyeiről. Figyelünk a tanuló képességeire, igényeire
pályaorientációs tevékenységgel, figyelembe véve a munkaerő-piaci igényeket.
Feladat: lehetőleg a minimumra csökkenteni a sikertelen szakmai vizsgákat.

2.2.

A nyelvoktatás hatékonyságának növelését több módon is igyekszünk biztosítani.
A most lezárt tanévben érettségizett a második nyelvi előkészítős évfolyam,
kiemelkedő 4,3-es osztályátlaggal. Angol és német nyelvből, valamint
informatikából már korábban előrehozott érettségit tettek, idén többen emelt
szintűt, 1 tanuló olasz nyelvből is.
Az angol és német nyelvi érettségi vizsgák eredményei javultak a korábbi
évekhez képest, minden osztályban 4 fölötti az átlag, a 11. évfolyamos nyelvi
előkészítős osztályban az előrehozott érettségin angolból 4,63, németből 4,6.
Célunk és feladatunk, hogy használható nyelvtudást adjunk tanulóinknak.
Hasonló, vagy még eredményesebb az informatika érettségi vizsga. Két osztály
tett előrehozott érettségit, a NYEK-es 11. B és az informatika szakmacsoportos
11. D osztály. Az átlaguk 4,59. Iskolánk ECDL vizsgaközpont. Minden tanulónk
leteheti a vizsgát az iskolában. Kiváló a számítógépekkel való ellátottságunk, és
szép reményeket fűzünk az idei tanévben indított gazdasági informatikai
képzéshez is.

3. A tehetséggondozás javítása:
A tehetséggondozás tevékenységrendszerének folyamatos fejlesztésével őrizze meg
a jó tanulmányi és versenyeredményeket.
Idén is folytatjuk a hagyományokat a tehetséggondozásban: a tehetséggondozó nyári
táborban sokoldalúan fejlesztettük kiemelkedő tanulóink képességeit. Megyei és országos
versenyeredmények, kulturális bemutatók bizonyítják, a munkának volt eredménye. Tanév
közben tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon a legjobbakat és a segítségre
szorulókat segítettük, az utóbbiak közül többet éppen a bukástól mentettek meg ezek az
órák. A hátrányos helyzetű tanulókra külön gondot fordítottunk, különösen nagy segítséget
kaptak az Útravaló program keretében, s aktív az ifjúságvédelmi tevékenység is.
4. Az emelt szintű érettségi letételére bátorították a tanulókat az évközi emelt szintű
felkészítések is matematika, történelem, angol, német, informatika, közgazdaságtan
tantárgyakból. 45-en tettek sikeres emelt szintű érettségit többségük jeles eredménnyel.
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5. Keressük a megoldást az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítására,
összefüggésben a kompetencia alapú oktatás minél mélyebb megismerésével és
gyakorlatban való alkalmazásával. A tanulási szakaszban vagyunk, folyamatosan újabb
ismeretek elsajátítását tűztük ki célul. A tanulás amúgy is erőssége tantestületünknek. Ebben
a tanévben öten szereztek oktatásvezetői diplomát, ketten egy-egy újabb szakot végeztek, s
több kollégánál folyamatban van újabb diplomák megszerzése. Igény lenne a jelenleginél
nagyobb számban részt venni továbbképzéseken is, de a támogatói rendszer hiányában ez
nehézségekbe ütközik.
A tehetség kibontakoztatásának tanórákon kívüli lehetőségeit jelentették különböző
szereplési alkalmak:
- idén is szerepeltek tanulóink városi ünnepségen, az október 6-i megemlékezésen és
a jogásznapon,
- a tanév az iskolánk fennállásának 120. évfordulója jegyében telt. Minden
munkaközösség szervezett valamilyen versenyt vagy vetélkedőt.
Középiskolásoknak irodalmi pályázatot, szakmai idegen nyelvi versenyt (külföldi
testvériskolák részvételével), sportversenyeket hirdetünk. Általános iskolásoknak
természettudományi és közgazdasági vetélkedőket. Irodalmi online újság indult, s
folyamatosan megjelent a tanév során. Az év során egy napot az ünneplésnek szenteltünk,
jubileumi műsorral, kiállítással, találkozóval és egy jubileumi évkönyv kiadásával.
6. A szellemi értékek gyarapítása mellett fontos szerepet szánunk a tanulók fizikai erőnléte
javításának. Ennek személyi feltételei adottak, de a külső körülmények nem (nincs saját
tornatermünk, a párhuzamos testnevelés órákat időjárás függvényében tarthatjuk a
szabadban). Az úszásoktatást idén is biztosítottuk a 9. évfolyamosoknak, sőt egy-egy napos
síoktatásban is részesültek. A tanulók körében népszerű az ausztriai sítábor és a balatoni
sporttábor.
7. Nemcsak a pedagógiai programunkban deklaráljuk, de a napi munkában is sokat teszünk
a tanulóink testi és lelki egészségének megőrzéséért és javításáért.
Az osztályfőnökök és a tantestület az iskolaorvossal és a védőnővel együtt dolgoznak azért,
hogy a diákokban kialakítsák az egészséges életmód iránti igényt. Felvilágosító, meggyőző
tevékenységgel, esetenként elmarasztalással próbáljuk csökkenteni az egészségkárosító
szokásokat, a hiányzások számát. Egyre nehezebb dolgunk van, és sajnos a szülők sem
mindig bizonyulnak támogató partnernek.
8. Iskolánk elnyerte az Erőszakmentes, egészségtudatos iskola címet, feladatunk lesz a
jövőben is, hogy megfeleljünk a feltételeknek.
9. Nemcsak szavakkal, de gyakorlatban is erősítettük a más népek kultúrájának
megismerése és befogadása iránti igényt tanulóinkban azáltal, hogy a testvériskolák tanulóit
és tanárait meghívtuk az angol és német nyelvi vetélkedőre, külföldi – angliai – utazásokat
szervezünk. Vajdahunyadi partneriskolánk felhívására három tanárkolléga írt pályázatot
módszertani innováció témakörben.
10. A természeti és épített környezet megóvására osztályfőnöki és szaktárgyi órákon, és
személyes példával is igyekszünk nevelni a tanulókat. Egyre nehezebb a dolgunk e téren is.
11. Mérések a tanév során
11.1. A 9. évfolyam elején több tantárgyból mértük a bemeneti szintet, hogy az eredmények
ismeretében kezdhessük a középiskolai tananyag megismertetését (angol, német,
matematika, történelem, szövegértés, helyesírás).
A tanév során angol és német nyelvből végeztük a legtöbb belső mérést, de
tekintélyes az informatikai, matematikai és egyéb tantárgyi mérések száma is. Külön
említendő az a 9. osztályos tanulóink körében végzett mérés, amely az önismeretet erősíti
és a tanulási stílust fejleszti. Ennek következtében hatékonyabb és eredményesebb lehet az
iskola munka. A mérés kiterjedt a logikus gondolkodás, a téri-vizuális képességek, a szakmai
elkötelezettség, az énerő és empátia tesztelésére.
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A kimeneti szint fokmérője az érettségi és a szakmai vizsga. Mindét vizsgatípusban szép
eredményeket értek el tanulóink, de mindig van mit javítani. A matematika érettségi vizsga
eredményeinek javítása érdekében idén próbaérettségit szervezett a munkaközösség: egy
időben minden végzős megírta a valódi érettséginek megfelelő feladatokkal és
időbeosztással összeállított dolgozatot. Ezt valóságos értékelés követte. Mind a tanulók,
mind a szaktanárok hasznosnak ítélték a próbavizsgát, mert visszajelzést kaptak a tanulók
felkészültségéről még a valódi megmérettetés előtt.
11.2. A 2009-es országos kompetenciamérés eredménye a FIT-jelentés alapján az országos
átlaghoz viszonyítva

Matematika
Szövegértés

Átlageredmények
országos
HBSZ
átlag
489
540
496
567

A 2. szintet el nem érő tanulók aránya
országos
szakközépiskolák
HBSZ
átlag
35,7%
34,4%
10,2%
29,2%
26,3%
0%

Következtetés: eredményeink szignifikánsan magasabbak az országos átlagoknál.
12. A vezetés szerepe a minőségirányításban
Cél: A vezetés munkájának minősége legyen példája a minőségi munka végzésének.
Idén felülvizsgáltuk, átírtuk a Pedagógiai Programot, összehangoltuk és egybeszerkesztettük
a kollégiumi pedagógiai programmal. Átdolgoztuk és aktualizáltuk a Házirendet.
Az iskolavezetés elkötelezett híve a minőségi munkának. Feladatának tartja az intézmény
jogszerű és hatékony működtetését, a partnerekkel való együttműködést, az erőforrások
biztosítását és a minőségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazottak betartását és
betartatását. Gondoskodik az intézményi folyamatok szabályozásáról, a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési feladatok végrehajtásáról a tantestülettel és partnereivel
együttműködve, hogy az eddigi hagyományokhoz híven megtartsa az összhangot a központi
és fenntartói elvárások, valamint az intézményi célok között.
A külső és belső ellenőrzések tanúsága szerint az intézményi gazdálkodás a
jogszabályoknak megfelelően, szabályosan folyik.
Arról, hogy mi a minőség
A minőség fogalma alaposan átértékelődött napjainkban. A minőségnek ma az élet minden
területén ára van. Mi tesszük a dolgunkat akkor is, ha az iskolák működtetésére egyre
kevesebb pénz jut. Törekszünk a munkánk javítására, a minőségre. Mert a minőség bennünk
van!
A Szülői Szervezet véleménye
A szülők egyhangúlag támogatják az iskola minőségirányítási programját és minden
törekvést, amely abban megfogalmazódott.
Örömmel vesszük tudomásul, hogy a tantestület az iskolavezetéssel karöltve állandóan
keresi a megoldást a problémákra és új módszerekkel, kezdeményezésekkel az oktatónevelőmunka színvonalának javításán dolgozik.
A vizsgákon és méréseken elért szép eredmények is azt bizonyítják, hogy tartalmas munka
folyik az intézményben. A kompetencia alapú oktatás bevezetésétől még jobb eredményeket
várunk, és az eddigi tapasztalatok reményekre jogosítanak bennünket.
Az együttműködés a szülők és az iskola között mindig is példa értékű volt. A
minőségirányítási program alapján biztosítva látjuk, hogy ez így is marad.
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Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium
Az IMIP – végrehajtás értékelésének alapelvei
A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése meghatározott, a tantestület
által elfogadott alapelvekre épül.
Alapelvünk:
- a törvényességnek való szigorú megfelelés,
- az értékelés szakmai és etikai szabályainak maradéktalan betartása,
- az értékelés eredményének nyílt, őszinte közlése,
- az értékelés eredményének közérthető interpretálása,
- az, hogy az értékelés eredménye az IMIP végrehajtásának javítására irányul,
- az, hogy az éves értékelés része az évenkénti értékelés középtávra tervezett
folyamatának.
Az értékelés metodikája
A törvény szerint „a minőségirányítási program végrehajtását” kell értékelni. Az IMIP
végrehajtása az alapelvek szerinti iskolaműködésben, a célok elérésében, a feladatok
teljesítésében, ismertségében és hatásában realizálódik.
Törvényi szabályozás
Kt.40.§ (11):
Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének
hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi
minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát,
ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok
végrehajtását.
A minőségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület és a szülői szervezet
(közösség) évente értékeli. Az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak és a helyben
szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
Vagyis az IMIP végrehajtásának értékelése egyrészt a dokumentum és az
iskolaműködés koherenciájára, másrészt a dokumentum ismertségére, harmadrészt a
működtetéssel való elégedettségre irányul.
A dokumentum és az iskolaműködés koherenciája az IMIP-ben megjelölt alapelveknek
való megfelelés mértékével, a célok elértségével, a feladatok teljesítettségével fejezhető ki.
Az értékelés folyamata
Az értékelés irányított folyamat. Mivel folyamat, ezért hármas tagoltságú, azaz van
bemenete, lefutása és kimenete. Bemenete az IMIP, lefutása az elért eredmények, jellemzők
feltárása összevetése a várt eredményekkel, kimenete a megfogalmazott értékítélet alkotás.
Mint irányított folyamat meghatározott célja van, feladatokra, felelősökre, határidőkre bontott
terv szerint fut le. Következésképpen az IMIP értékelésének, mint irányított folyamatnak
szabályozottnak kell lennie, ezért el kell készíteni a folyamatszabályozását, vagy
eljárásrendjét, intézkedési tervét.
A Fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból adódó
intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése.
A Fenntartó tizenkettő célban határozta meg az intézményünk felé elvárásait.

• Az elvárásoknak megfelelően iskolánk oktató-nevelő munkáját úgy igyekszik

megszervezni, hogy a megfogalmazott kritériumoknak megfeleljen. Ennek megfelelően
az elmúlt évben és az idei tanévben is a nyelvoktatás hatékonysága érdekében két
tanítási nyelvű angol-magyar és német –magyar osztályt indítottunk, valamint az
igényeknek megfelelően bevezettük a szakiskolai oktatásban az angol nyelv oktatását.
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• Az érettségit követően tanulóink többsége (80 %-a) különböző szakmai képzéseken,
elsősorban kereskedelmi ügyintéző, külkereskedelmi üzletkötő, vendéglős valamint
utazás ügyintéző képzésben vesz részt. Szakképzési kínálatunk megfelel a munkaerőpiaci elvárásoknak, a szakképzettséggel rendelkező tanulóink iránt kereslet mutatkozik a
munkaerő piacon.

• Iskolánk alapelvei között szerepel a hátrányos helyzetű tanulók egyéni bánásmódja,
melyek hatására több krízishelyzetben lévő tanulónak sikerült az iskola által közvetített
értékek, követelmények elsajátítása.

• Kollégiumunk fejlesztésre szorul, ami a ROP pályázat keretében remélhetőleg
élhetőbb teret biztosít a kollégiumot használok részére. A tanév során legfőképp
informatikai eszközöket sikerült beszerezni, amelyek tovább javították a lakhatás
komfortérzetét.

• A káros szenvedélyek visszaszorítása terén, a prevenciós munka érezteti hatását.

Pályázati erőforrások és a különböző civil szervezetek által nyújtott segítség
megkönnyítette a diákok tisztán látását a káros szenvedélyek megelőzése érdekében.
Több magas szintű előadás hangzott el az egészség és életmóddal és a magatartási
minták elsajátítása érdekében. Oktató-nevelő munkánk során szinte minden tantárgyhoz
kapcsolódva orientáljuk a tanulókat a közvetlen és tágabb környezet védésére,
ápolására.
Intézményi vonatkozó elvárások teljesítése
•

Iskolánk elsődleges feladata az általános műveltséget megalapozó, érettségire és
szakmai vizsgára, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és
oktatás biztosítása. Önálló életkezdéshez, munkakezdéshez és egy egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges ismeretek nyújtása. Az ismeret közvetítés, tanuló központú,
sokrétű, a munkaerő-piac igényeihez rugalmasan alkalmazkodó partneri elvárásoknak
megfelelő.

•

A nyelvoktatás eredményessége főként az érettségit adó képzésekben magas
színvonalú. A nyelvoktatás fejlesztése a szakképzési évfolyamokon magasabb
színvonalú.

•

A fenntartó elvárásainak megfelelően Savaria TISZK-ben megjelenő közös folyamatokat
képviseljük Minőségirányítási Programunkban. Az iskolához tartozó kollégium
Pedagógiai Programja és az egyéni és csoportos foglalkozások keretében
eredményesen fejlesztik a tanulók önálló ismeretszerzéséhez szükséges készségeket,
képességeket.

Partnerek elégedettsége
•

Közvetlen partnereink elégedettségét a Partnerközpontú Működési Szabályzatban a
leírtak alapján, tervszerűen végezzük. Közvetlen partnereink elégedettségét az
intézményvezető és a minőségügyi vezető minden nevelési év kezdésekor megtervezi,
és tájékoztatja a partnereit. A felmérések tervezésekor a minőségügyi team áttekinti az
előző évben készült intézkedési tervet és ellenőrzi, hogy az éves munkaterv tartalmazzae az intézkedéseket. A nevelőtestületi jóváhagyás után a team átvizsgálja a szükséges
mérőeszközöket és elvégzi a változtatásokat. A változtatás mértéke csak akkora lehet,
ami nem gátolja a trend-vizsgálat lehetőségét.

•

Az intézmény által összeállított kérdőívek több indikátort tartalmaznak. Ennek
megfelelően dolgozza ki a folyamatos fejlesztéssel az intézmény helyi szabályozottságát,
valamint a rövid- és közép- és hosszútávú feladatokat is. A partneri elégedettség
eredménye a partneri elvárásoknak való folyamatos megfelelés és a sokrétű képzési
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kínálat tekintetében 92 %-os. A tanulói elégedettségi mutatók a célként kitűzött 65 %-kal
szemben 75 %-osak.
•

A gazdálkodó szervekkel folyamatos kapcsolat alakult ki, de ezen felül évente SWOT
analízis módszerével interjút készítünk a gazdálkodó szervezet, egység (munkahely)
elvárásairól, elégedettségéről és igényéről.

Az IMIP-ben megfogalmazott éves célok, értékelések
Az intézményünk a minőségi célok tekintetében kilenc pontban határozta meg a 2009/2010.
tanév fő feladatait. Ennek megfelelően az intézmény kialakította azt az indikátor rendszert,
amelynek keretében adatgyűjtést, adatfeldolgozást végez. A felmérések alapján, valamint az
iskola által szervezett szempontrendszerek együtteséből, statisztikai adatokból egyértelműen
megállapítható, hogy a minőségi célok elérése valamivel az optimális határérték alatt, de az
elfogadható érték felett van.
Minőségfejlesztési rendszer
•

A partnerközpontú minőségirányítási rendszer kiépítése során iskolánk életében,
gondolkodásmódjában újdonságnak számító követelményeket fogalmaztunk meg. Az
intézmény dolgozói tisztában vannak azzal, hogy komoly belső erőforrásokat igénylő
programokat építünk és működtetünk, amelyek sikeréhez elengedhetetlenül szükséges
az intézményi dolgozói létszám támogatása.

•

Mindezek megvalósítása képessé teszi egy tanulóbarát, partnerközpontú, magas
színvonalú, megújulni képes intézményi működést. A minőség elérésében
elengedhetetlen a vezetői elhatározás, elkötelezés. Ennek megvalósítása érdekében az
intézmény vezetése kinyilvánította elkötelezettségét a minőségfejlesztés terén, elkészíti a
munkatársi értékeléseket, beavatkozásokat és kezdeményezi az ezekhez szükséges
erőforrások biztosítását.

•

A stratégiai tervezés során az iskola kiemelt céljai, alapfeladatai egyedivé, mássá, az
iskola használói számára megkülönböztethetővé teszik iskolánkat.

•

Az intézményi célokból eredően nevelő-oktató munkánkhoz kapcsolódóan feladatainkat,
végrehajtásunkat az IMIP-ben határozza meg. Az intézményi munka ellenőrzésének,
értékelésének egyik eszköze a mérés. Az értékelés funkciója pedig a mérés biztosítása,
fejlesztése, a pedagógiai folyamat több pontján. Ennek megfelelően a több ponton
elvégzett értékek és hozzáadott pedagógiai érték világossá teszi számunkra a
munkavégzés teljesítményét. Ennek megfelelően meghatározásra került a tanulók
tanulmányi munkájának, ellenőrzésének értékelési rendszere és módszerei. valamint a
pedagógia munka értékelése és a pedagógus munkájának megítélése.

•

A felmérések eredményeképpen az IMIP bevezetése óta az intézmény megítélése
minőségirányítás szempontból összességében csak kissé jobb, de egy intézmény
munkájának színvonalát nemcsak a mért adatok határozzák meg.

•

A felmérésekből egyértelműen kiderül, hogy tovább kell fokozni a PR tevékenységet,
amelynek hatása az IMIP ismertsége még magasabb szintű legyen. Az ellenőrzés
eredményeképpen az iskolai folyamatok szabályzása további elemzést igényel.

•

A felmérések által elért eredményekkel alapvetően elégedettek vagyunk,
nélkülözhetetlen az oktató-nevelő munkánk során a folyamatos fejlesztés.

de

A Szülői Szervezet véleménye:
A Szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium Partner
Központú Minőségirányítási programját, az abban meghatározott célkitűzéseket a Szülő
Szervezet messzemenően támogatta az elmúlt tanév során is. A célok megvalósulásáról
rendszeres tájékoztatást kapunk. Meggyőződésünk, hogy az intézmény a kitűzött célok
tekintetében jó úton halad, igyekszik a munkaerőpiac kihívásainak a legmagasabb
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színvonalon megfelelni. Külön dicsérendő egy újabb két tanítási nyelvű – angol, magyar –
képzés bevezetése a szakközép
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Művészeti Szakközépiskola
Iskolánk Vas megye egyetlen, művészeti képzést folytató szakközépiskolája, amelyben
párhuzamos oktatás folyik. A 9-12. évfolyamokon egyidejűleg készít fel az érettségi, és
előkészít a szakmai vizsgára. A 13. szakképző évfolyamon a szakmai vizsgára készíti fel a
tanulókat. A zeneművészeti tagozaton érettségi utáni szakképzést is folytatunk.
Szombathely Megyei Jogú Város fenntartói minőségirányítási programjából és a
Művészeti Szakközépiskola IMIP-jéből adódó feladatok teljesítése:
Az oktatás színvonalának emelése érdekében, oktató-nevelő munkánkban a differenciálás
elvét érvényesítjük:
- A tanulók képességeihez igazodó oktatási program és értékelő rendszer kialakításával,
- a kor elvárásaihoz és a helyi igényekhez igazított tantervi követelményekkel,
- a tanulók különböző adottságait, képességeit, körülményeit, lehetőségeit figyelembe vevő
differenciált oktatási struktúra kialakításával.
- A tehetséggondozás legigényesebb, leghatékonyabb formája az egyénre szabott,
foglalkozási időkeretben és módszerekben teljesen a tanuló egyéni jellemzőinek
ismereteire építő rendszeres tanórai, egyéni foglalkozás.
Pedagógiai programunk hatékonyságát a művészeti képzés, a hangszeres képzés, az
elméleti képzés összehangolt programja garantálja.
1. Átjárhatóság: A 2009/2010-es tanévben 1 növendék érkezett másik zeneművészeti
szakközépiskolából, 2 tanuló távozott másik iskolába (1 fő szülői kérésre anyagi okokból, 1
fő családi ok miatt), 1 fő abbahagyta a középfokú tanulmányait (19 évesen Angliába ment
dolgozni.)
2. Integrált nevelés: A tanulási problémákkal küszködő, illetve részképesség-hiányos
tanulók (17 fő) felzárkóztatása eredményes volt, mindannyian sikeresen teljesítették a
tanévet, és letették az érettségi vizsgát (6 fő).
Az épület akadálymentesítése 3 évvel ezelőtt megtörtént.
3. Az idegen nyelv és informatikaoktatás hatékonysága:
Idegen nyelvből minden tanuló eredményes érettségi vizsgát tett. Az ebben a tanévben
rendes érettségi vizsgát tett (46 fő) tanulók közül az előző tanévben 5 fő tett előrehozott
érettségi vizsgát, emelt szintű vizsgát 3 fő. Az alsóbb osztályokból (10-11.o.) ebben a
tanévben 9 fő tett sikeres előrehozott érettségit.
Iskolánk félállású rendszergazdát foglalkoztat, így lehetőség van a számítástechnikai
rendszer problémamentes működtetésére.
A 10. évfolyamon – informatika órák keretében – a növendékeink megszerzik az alapvető
számítástechnikai ismereteket, könyvtárismeret órákon pedig megtanulják a különböző
keresőtechnikákat. (A modulrendszerű, kompetenciaalapú szakmai program előírásai szerint
minden diákunk 5 éven keresztül heti 1 órában tanul informatikát. Ebben a tanévben indult
az új szakmai program szerinti képzés a 9. osztályban.)
Megismerik a multimédiás prezentációs eszközök használatát a tanítási órákon (művészeti
elméleti és gyakorlati órák, közismereti tantárgyak)
Alkalmazzák az információkereső technikákat (anyaggyűjtés a közismereti és szakmai
órákhoz).
Minden műhelyben vannak számítógépek, amelyeken a szakmához szükséges
legkorszerűbb szoftvereket használják a képző-és iparművészeti tagozatos növendékek. Az
alkalmazott grafika, az alkalmazott fotográfia és a bútorműves szakon megtanulják a
munkájukhoz szükséges szerkesztőprogramok használatát is. A zeneművészeti tagozat
növendékei informatika órákon elsajátítják a szakmájukhoz szükséges speciális ismereteket
is (kottaíró programok, zenei szerkesztés, stb.).
4. Tehetséggondozás: A művészeti képzésben a tanítás egyet jelent a folyamatos
tehetséggondozással, hiszen enélkül nem lenne eredményes.
A tehetséggondozás módjai:
- A zeneművészeti tagozatos növendékek – a központi szakmai program szerint –
egyénenként kaphatnak heti 2 fakultációs órát. Ezt a lehetőséget a különlegesen tehetséges
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növendékeinknek adjuk, főként 11-13. osztályban, ezt a fakultációs órát kaphatja olyan
növendék is, aki szakmai versenyre készül.
- Ebben a tanévben egy rendkívül hasznos, Magyarországon egyedülálló,
hagyományteremtő újítást kezdeményezett a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója,
(iskolánk volt növendéke), Mérei Tamás. A Savaria Szimfonikus Zenekar és a Művészeti
Szakközépiskola igazgatója – hagyományteremtő szándékkal, kétévente megrendezésre
kerülő – zenei versenyt hirdetett az iskola zeneművészeti tagozatos növendékeinek zenekari
kíséretes versenymű (vagy egy-két tételének) eljátszására a Szimfonikus Zenekar
kíséretével a Bartók teremben. A pályázat célja az volt, hogy fiatal tehetségek számára
fellépési lehetőséget adjon szólista szereplési rutin megszerzésére. Az iskola növendékei
közül a Zenekar Művészeti Tanácsa választotta ki azt a 9 főt, akik elnyerték a szereplés
lehetőségét. A versenyre 23 fő jelentkezett.
A zsűri, Kovács Péter elnökletével (a veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti
Szakközépiskola igazgatója), elismeréssel szólt a válogató résztvevőinek magas szintű
előadásáról, felkészültségéről. A zsűri a következő növendékeket javasolta a 2010. február
11-én, a Bartók Teremben rendezendő hangversenyre:
1. Foki Dániel (11. o.)
– ének
tanára: Czeller Krisztina
2. Gregor István (I/13. o.)
– trombita
tanára: Újhelyi Péter
3. Gyenge András (12. o.)
– gordonka
tanára: Pálkövi Antal
4. Hirschberg Anna (11. o.)
– hegedű
tanára: Gyenge Tibor
5. Hotzi Panni (12. o.)
– zongora
tanára: Hirschberg Henrik
6. Nyári Ernő (11. o.)
– hegedű
tanára: Sándor János
7. Páll Erzsébet 812. o.)
– fuvola
tanára: Kallóné Bertalan Andrea
8. Rádli Ramóna (11. o.)
– gordonka
tanára: Pálkövi Antal
9. Vörös Gergő (10. o.)
– ütő
tanára: Szarvas Magdolna
A hangversenyen minden növendékünk kiváló teljesítményt nyújtott. A félévi és év végi
hangszeres vizsgák eredményei is azt mutatják, hogy növendékeink jó felkészítést kapnak a
választott pályájukhoz.
- Ebben a tanévben 13 tanulónk ért el helyezést az országos művészeti versenyeken.
Korrepetálás, felzárkóztatás:
A hatékonyság érdekében sokféle változatot alakítottunk ki, amelynek alkalmankénti
megválasztása a tanár saját döntésén alapul. Csak szükség szerinti ideig foglalkozik
ugyanazzal a tanulóval, tanulókkal: egész osztály korrepetálása (nehéz anyagot tanulnak pl.
matematikából), az osztály egy csoportjának korrepetálása (lemaradók felzárkóztatása),
egyéni foglalkozás (általános iskolai alapok hiánya, hosszú betegség után, gyengébb
képességek esetén), egyéni foglalkozás a tehetséges növendékekkel (pl. nyelvvizsgára,
tanulmányi versenyre készülés)
Egyéni fejlesztés tanulási nehézség miatt (részképesség-hiány):
Jelenleg
17
részképesség-hiányos
növendékünk
van.
Fejlesztésüket
egyéni
foglalkoztatásban oldjuk meg.
Iskolánk elsősorban felsőfokú művészeti továbbtanulásra készíti fel növendékeit,
ezért nagyon fontosak az ezzel kapcsolatos eredményességi mutatók.
Az IMIP- ben minőségcélként fogalmaztuk meg, hogy a továbbtanulásra jelentkezett
tanulóknak legalább 70 %-át vegyék fel valamelyik felsőoktatási intézménybe a végzést
követő 3 éven belül.
A képző- és iparművészeti tagozaton az első osztály 1995-ben végzett, az 1995 – 2007
(13 év) közötti időszak felvételi mutatói: a felsőoktatásban továbbtanulók aránya 72,79 %
A zeneművészeti tagozat továbbtanulási mutatói 15 év (1993 – 2007) adatai alapján:
a felsőoktatásban továbbtanulók aránya: 98, 78 %
5. A művészeti képzés egymásra épülő rendszere:
Szoros kapcsolatot tartunk a Vas megyei zeneiskolákkal és az általános iskolákban tanító
rajztanárokkal.
Formái:
- Az országos zeneiskolai versenyek területi válogatóinak megrendezése
- Az iskolánkban tanító művésztanárok rendszeresen zsűriznek a zeneiskolai Sistrum
versenyeken.
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A zeneművészeti tagozat előfelvételi meghallgatásaira a zeneiskolai tanárok elkísérik
növendékeiket, és konzultálnak iskolánk művésztanáraival.
- A képző- és iparművészeti tagozaton ugyanilyen konzultációs lehetőséget
biztosítunk, és tanítványaink kiállítják munkáikat volt iskolájukban.
6. Mindennapos testnevelés:
- Hetente 4 tömegsport órával biztosítjuk a mindennapos testmozgás lehetőségét,
valamint a Savaria Tánciskola tanárai minden osztályunkban heti 1 táncórát tartanak.
7. Egészségnevelés, környezetvédelem
A Pedagógiai Programunkban megtervezett feladatokat megvalósítottuk (az egyes
tantárgyak programjában megtalálhatók); az iskolavédőnő heti 1 napot tölt az iskolában,
és a diákok megkeresik problémáikkal, valamint osztályfőnöki órákon előadásokat tart
egészségnevelési témákról.
A 2008/2009-es tanévben áttértünk a részleges (papír, műanyag) szelektív
hulladékgyűjtésre, ezen még van javítanivalónk.
8. Szakos ellátottság
A tantestület létszáma 66 fő; mindenki megfelelő végzettséggel (egyetemi, nyelvtanári)
rendelkezik.
9. A nem szombathelyi tanulók fogadása
Iskolánk tanulólétszáma 198 fő, ebből Vas megyei 136 fő, más megyei 62 fő.
10. Pályázati lehetőségek:
- Teljesítménymotivációs alap pályázat
2. 906 ezer
- Teljesítménymotivációs alap pályázat
Még nincs döntés.
11. Az országos kompetenciamérés eredménye
Az eszköztudás fejlesztésére irányuló többéves munkánkat igazolja a 2009-ben végzett
országos kompetenciamérés eredménye is, ahol iskolánk az országos átlag felett szerepel.
2009
országos átlag
iskolánk átlaga
szövegértés
496
557 (3. szint)
matematika
489
517 (2. szint)
-

Matematikából iskolánk a 2. szint legfelső harmadában helyezkedik el a képességpontok
skáláján, szövegértésből pedig szignifikánsan magasabb eredményt értek el növendékeink
az országos átlagnál.
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Szent-Györgyi Albert Középiskola
A tantestület elfogadta az Önkormányzati és az iskolai minőségirányítási programban
megfogalmazott célokat, elveket, munkáját ennek szellemében végzi. Megfigyelhető, hogy
saját munkakörében mindenki igyekszik megfelelni az elvárásoknak. A kollégák
igényesebbek saját munkájukban. Szaporodott a pozitív önálló kezdeményezések
mennyisége, az elvégzett munka színvonala. Észrevehető, hogy érzik felelősségüket
munkájuk minőségének javításában, hatékonyságában.
Erősödött a tanári továbbképzések iránti igény. A második tanári továbbképzési ciklus
közepén vagyunk, de pedagógusaink a továbbképzésekben már annyit teljesítettek, mintha
az időszak vége felé járnánk. Ennél fogva jobb a rálátásuk az oktatási problémák egészére
is. Nagyobb a kitekintésük az iskola falain kívüli területekre. A továbbképzések nyomán
erősödött a tantestületi közösségeken belül a műhelymunka mennyisége és minősége.
Kisközösségek, vagy alkalmanként egy-két kolléga óralátogatások, hospitálások,
konzultációk során cserélnek véleményt az aktuális feladatokról. Megbeszélik a bemutató
órákon látottakat. Élénk az érdeklődés a kooperatív tanítási technikák alkalmazási
lehetőségeinek bővítése iránt.
Negatív jellegű problémáink: Az igényesebb pedagógiai erőfeszítéseket nem követi a
nagyobb tanulói aktivitás a munkában, az iskolai és az önálló ismeretszerzésben. Az évek
múlásával azt tapasztaljuk, hogy csökken a tanulók motiváltsága az igényesebb
teljesítmények elérésére. Ugyanez tapasztalható a szülői megnyilvánulások egy részéből is.
Elfogadják gyermekeik gyengébb iskolai teljesítményét.
Gondosan tervezett szaktanári, iskolavezetőségi munkával elértük, hogy tanulóink a
10. osztály befejezése után jelentkeznek emelt szintű érettségire felkészítő foglakozásra
egy-egy tantárgyból.
Diákjainkat felkészítjük a helyi, megyei, országos versenyeken való részvételre. Saját
szervezésű megyei szintű versenyünk a Weöres Sándor szavalóverseny. Színvonalas
szereplést jelent ez a verseny minden résztvevőnek. Az iránta mutatkozó érdeklődés az évek
során nem csökkent.
Minden érdeklődő tanuló számára adott a tehetséggondozó foglalkozásokon való
részvétel, a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradók számára a hátránykompenzáció, az
érettségi vizsgákra való felkészülés. A munkát a tantestület folyamatosan, eredményesen
végzi.
A foglalkozások megtartására a pedagógusok a tantárgyfelosztásban kapnak
megfelelő mennyiségű órát. A kollégák hozzáállását mutatja, hogy szükség estén a fizetett
órákon túlmenően is foglalkoznak a rászoruló, valamilyen oknál fogva lemaradt tanulókkal.
Tárgyi feltételeink
Az évek során lehetőségeink függvényében gondot fordítottunk eszközállományunk
fejlesztésére. A hagyományos szemléltető eszközökön túlmenően szem előtt tartottuk az
elektronikus berendezések fejlesztésének szükségességét.
Jelenleg nyelvi labor, nyolc felszerelt interaktív tábla, két számítástechnikai
szakterem, a szükségleteket megfelelő módon kielégítő számítástechnikai eszközpark
szolgálja a kollégák általános eszközigényét. Mindezekhez az eszközökhöz igyekeztünk
beszerezni az évek során digitális tananyaghordozókat.
Igazán nagy lehetőséget a nehezen bemutatható kísérletek, folyamatok
megjelenítése területén kínál a számítógép.
A nyelvi labor elfogadottsága egyre nagyobb. A kollégák használják a mindennapi
munkában. Örülünk annak, hogy felmerült egy újabb nyelvi labor indításának az igénye is.
Erre a jelenlegi feltételek mellett nem nagyon lehet számítani. Egyik legnagyobb probléma a
megvalósításában az, hogy nem tudunk rá megfelelő helyiséget biztosítani.
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A természettudományi tantárgyak oktatásához szükséges demonstrációs kísérleti
eszközökkel megfelelő mennyiségben rendelkezünk. A tanulókísérletekhez használható
készletekből is meglehetősen sokat vásároltunk az évek során.
Az idegen nyelv tantárgyak tanításában a minőség fejlesztése területén jelentős
erőfeszítéseket tettünk az elmúlt tanévben is. Csoportbontásban tanítjuk mindkét nyelvet
minden osztályban. A német nyelv tanításában 11., és 12. évfolyamon emeltük 1, illetve fél
órával a heti óraszámot, segítve ezzel is a hatékonyabb nyelvtanulást az érettségi
sikerességét.
Az iskolánkban igyekszünk egységes nevelési elvek és eljárások szerint dolgozni. A
hozzánk beiratkozó diákjaink számára olyan munkafeltételeket biztosítunk, amelyek mellett
sikeresen teljesíthetik középiskolai tanulmányi követelményeiket.
rugalmasan alkalmazkodunk a tanulói, szülői igényekhez.
Nevelési eljárásainkban egységességet mutat a tantestület.
Ebben a tanévben is három osztályunk érettségizett sikeresen. A három osztály tanév
végi tanulmányi átlagteljesítménye közel azonos volt.
Látszott, hogy a tanulók készültek az érettségi vizsgára, eredményeik – 2 eset
kivételével – elfogadhatóak voltak.
Az érettségi vizsgaidőszakban a tanári értékelő munka ellen a középszintű
dolgozatok esetében nem érkezett jogorvoslati kérelem.
Tantestületünk
kiemelt
feladatának
tartja
a
gyermekközpontú
iskola
megvalósítását. A diákokat partnernek tekintjük mindennapi munkánkban. Igyekszünk
maximálisan jó feltételeket teremteni számukra a tartalmas középiskolás évekhez.
Pedagógiai programunkat abban a szellemben állítottuk össze, hogy az iskola a
fiatalok számára az egészséges testi-lelki fejlődés színtere. A diákok számára
biztosítjuk a képességek szerinti tanulás feltételeit, megteremtjük számukra a kulturált
szórakozás, sportolás, szabadidő eltöltésének lehetőségeit.
Alapvetően iskolai programjaink teljesítése során szándékozunk nevelni a deviáns,
szélsőséges tanulói magatartás megjelenése ellen.
A sport osztályaink szervezésénél a szülők számára javasoljuk, hogy nagy
mozgásigényű gyermekeiket nyugodtan írassák be ebbe az osztályba. A sport leköti
felesleges energiáikat, neveli, fegyelmezi őket. Az élsport mellett tudatosan fejlesztjük a
szabadidős sportágak gyakorlásának lehetőségeit, amelyekhez nem feltétlenül szükséges
előzetes sportolói múlt, de lehetőséget teremt a szabad mozgáshoz. A sportágakban
bármikor lehet váltani, újat választani.
A drámapedagógiai módszer alkalmazása fegyelmezettségre, magasabb szintű
kommunikációs
képességek
kialakítására,
toleranciára
nevel.
A
koncentrált
problémamegoldó gondolkodás kialakításának egyik eszköze. A programban részt vevő
diákok figyelnek mások felvetéseire, az együtt, egymásért gondolkodás szükségletére,
fontosságára.
Az egészségügyi ismeretek feldolgozására, megismerésére szervezett osztályunk tanulói
a szakmai anyagon keresztül ismerkednek a mások iránti tolerancia, a segítség, mint
szükségletek alkalmazásával.
A mozgóképes osztályokban a tanulók tevékenységét áthatja a képi megjelenítés
lehetőségeinek a megfogalmazása. Rengeteg többletmunkát igényel tőlük a gyakorló filmek
elkészítése, elemző módon kell értelmezniük egy-egy jelenséget. Látásmódjuk megjelenik
különböző alkotásokban, tárlatokon, képzőművészeti jellegű munkákban.
Szakképző osztályainkba sikeres érettségi vizsga után jelentkezhetnek a tanulók. Az
egészségügyi szakmai képzések iránt sajnálatos módon nem túl nagy az érdeklődés. A
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munkaerőpiacon könnyen el tudnának helyezkedni az ápolók. A nehéz munka, a várható
három műszak, az alacsony fizetés, a pálya társadalmi megítélése nem teszi vonzóvá a
szakterületet. Jelentősebb az érdeklődés a csecsemő- és gyermekápoló, a fogászati
asszisztens, általános asszisztens képzések iránt. A szakképzésben bevezetett moduláris
képzés sok többletmunkát jelentett a kollégák számára. A júniusi vizsgák után elmondhatjuk,
hogy sikeresen teljesítettük a munka eddigi összetevőit.
A szakképzési feladatok teljesítésében együttműködő partnerünk volt a tanév során a
Savaria TISZK. Közös munkánk területei: tanári továbbképzések, tanulói önismereti
tréningek vezetése két csoportban. Kapcsolattartás a gazdálkodó szervezetek és az iskolák
között, a decentralizált szakképzési pályázat. A konzorciumi tagként beadott sikeres pályázat
részeseként jelentős szakmai fejlesztést tudtunk megvalósítani a közelmúltban.
Iskolánk akkreditált felnőtt-képző intézmény. Szociális gondozó és ápoló, valamint mentő
szakápoló képzésekben jelentős feladatokat teljesítettünk az elmúlt tanévekben. Bízunk
abban, hogy a VMMK-val együttműködve továbbra is folytatni tudjuk ezt a munkát.
Iskolánkban jó az együttműködés a szülői szervezettel. Az osztályok szülői értekezletein,
fogadóórákon túlmenően réteg-szülői értekezleteket tartunk, amelyeken egy-egy kisebb
iskolai közösséget érintő probléma megbeszélésére vállalkozunk, esetleg mélyebb szintű
elemzéseket kívánunk megtenni. Az elmúlt évben elvégzett szülői elégedettségmérés
eredményei is megerősítettek bennünket abban, hogy támogató szülői környezetben
végezzük munkánkat, a szülők pozitív módon együttműködő partnereink.
Az előző tanévben, egy nyertes pályázat nyomán iskolánkban a drogprevenció
problémáit, lehetőségeit elemeztük részletesen. Ennek a pályázatnak is része volt a diák és
tanár csoportok részvételével tréning rendszerű foglalkozások megtartása. A pályázatot a
tanév végén ismét megírtuk, várjuk a számunkra sikeres döntés meghozatalát.
Jó gyakorlatunk, hogy az egy-egy osztályban előforduló nem szokványos probléma
megoldására összehívjuk az adott osztályban tanító pedagógusok közösségét, s együtt
igyekszünk megoldást találni a felmerülő konkrét probléma megoldására, együttműködve a
szülőkkel.
Az agresszió, az erőszak mindeddig direkt módon nem jelent meg iskolánk falain belül.
Szélsőséges tanulói megnyilvánulásokkal nem találkoztunk. Az elmúlt négy évben tanulói
fegyelmezetlenségek, a tanulói kötelességek súlyos megsértése miatt mindössze egy
esetben kellett iskolai fegyelmi tárgyalást tartani.
Házirendünkben elsősorban a követendő magatartásformákat fogalmazzuk meg a tanulói
jogok és kötelességek hangsúlyozásával. Pedagógiai programunk tartalmazza a
bűnmegelőzés, az áldozattá válás megelőzésének alternatíváit, a szükséges nevelési,
oktatási feladatokat.
Nem a követelmény- és értékelési rendszer veszi elsősorban figyelembe a tanulók
egyéni képességeit, adottságait, hanem az alkalmazott pedagógiai eljárásainkkal kívánjuk
megteremteni azt, hogy mindenki képességei, adottságai szerint tudja teljesíteni az iskolai
követelményeket. Ezt szolgálják iskolánkban a lemaradó tanulók felzárkóztatására,
korrepetálására, valamint a tehetségesebbek fejlesztésére szervezett programjaink
A deviáns magatartás megelőzésének jelentős színterei a tanórán kívüli rendezvények,
programok sorozata. Iskolai tanórán kívüli programjainkat úgy szervezzük, hogy abban
mindenki részt tudjon venni, mindenki találjon benne elfoglaltságot, szórakozást magának.
Diáknapjainkon szinte iskolánk minden tanulója szerepel valamilyen produkció
bemutatásával, legyen az egy csoportosan összeállított tánc, jelenet, csoportos sport
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bemutató, vagy egyéni szereplés. A társak előtti fellépésnek, a fellépést követő sikernek
nagy nevelési hatása van.
Általában olyan oktatási helyzet kialakítására törekszünk, amely megakadályozza a
szegregáció kialakulását, megszünteti, illetve csökkenti a létező különbségeket, és a
hátrányos helyzetű rétegek számára is biztosítja az egyén választása és képessége szerint a
legmegfelelőbb iskolai programot.
Segítjük az esélyegyenlőség megvalósulását abban a vonatkozásban is, hogy a
különböző pedagógiai programokkal és helyi tantervekkel működő iskolák diákjai azonos
eséllyel kerülhetnek hozzánk. Nem tartunk felvételi vizsgát, nem teszünk különbséget
semmilyen szempont alapján a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve az
SNI gyermekek intézményünkbe való bejutása terén. Egyetlen alkalommal sem zárkóztunk
el azon diákok felvétele elől, akiket más iskola nem vett fel, vagy más iskolában nem érezte
jól magát. Úgy tartjuk, hogy minden diákban van érték, csak meg kell találni. Ennek a
szemléletnek egyik következménye, hogy magasak az iskolai osztálylétszámaink.
Iskolánk tantestülete fogékony a hátrányos helyzetű tanulók problémáinak a
befogadására, a megoldások keresésére. Évek gyakorlata, s az egyre növekvő szükséglet
alakította ki ezt a mai helyzetet. A széthulló családok, a nyomában kialakuló anyagi, szociális
körülmények nem nagyon ösztönöznek a fegyelmezett iskolai munkára, az elvárható szintű
tanulásra. Sokszor csak a pedagógus az egyetlen tényező, aki biztatja a magára maradt
fiatalt, aki lelket önt belé, hogy folytassa a megkezdett munkát, a középiskolai tanulást.
A segítségnyújtás számos módját találtuk meg arra vonatkozóan is, hogy az iskolában
tanuló halmozottan hátrányos gyermekek részt vehessenek az élményt jelentő iskolai
programokon, s megteremtettük több esetben az iskolán kívüli támogató programokba való
bekapcsolódásuk lehetőségét
Az országos mérési, értékelési eredményeink a hozzánk hasonló iskolák körében a
középmezőnybe sorolnak bennünket. Ebben az eredményben tükröződik, hogy iskolánkban
egyre nagyobb a tanulási nehézséggel élő tanulók száma.
Diákjaink a képzési specialitásainkat tükröző területeken érnek el említést érdemlő
eredményeket. Sportolóink szerepelnek a korosztályos és felnőtt válogatott sportolói
mezőnyben. Mozgókép és médiaismeretet tanuló diákjaink jelentős sikereket értek el filmjeik,
fotóik bemutatásával. A drámapedagógiát tanuló diákjaink közül többen szereplői voltak a
„Szakmák színháza” produkciónak, egy tanítványunk szerepelt a Weöres Sándor színház
„Liliom” című darabjában. Egészségügyi osztályaink diákjai sikerrel szerepeltek a hazai és
nemzetközi szakmai versenyeken.
Iskolai működésünk kiegyensúlyozott és harmonikus. Stabil, szakmailag, pedagógiailag
jól képzett pedagógusok közössége végzi az oktató-nevelő munkát. Külön ki kell emelni azt
az erényt, hogy iskolánkban nem dolgozik olyan pedagógus, aki nem rendelkezik a
munkájához, az érettségi, illetve a szakmai vizsgáztatáshoz szükséges végzettséggel.
Az iskolai munkafolyamatok átgondoltak, szervezettek. Hosszú évek során
kristályosodott ki a mai rendszer. Az iskolai programok, folyamatok megtervezéséhez
mindenki hozzájárulhat véleményével, meglátásaival. A tanév feladatait fegyelmezetten,
dinamikusan teljesítjük, folyamataink szabályozottak. Partnereinkkel együttműködünk az
iskolai munka minden területén.
Az iskolai munka folyamatait, területeit részletesen elemeztük a tanév végi
beszámolónkban. A benne foglaltak tartalmazzák az iskolai munka számokban is
megfogalmazható eredményeit, tükrözik a nevelőtestületi szakmai közösségek
erőfeszítéseit, munkáját, véleményét, az IMIP-ben megfogalmazott feladatok teljesítésének
szintjét. A beszámolót a tanévzáró nevelőtestületi értekezlet elfogadta.
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Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és
Kollégium
1.
A fenntartói elvárások megvalósulása, a minőségi célok és a minőségpolitika
értékelése a 2009/2010-es tanévben, iskolánkban
Iskolánkban a 2008/2009-es tanév során hosszas vita után kipróbálásra került a tanári
teljesítmény értékelése. A kipróbálást követően alapos vita következett, melynek végén a
Támogató Csoport ismételten áttekintette „A középiskolai tanári teljesítmény értékelése” –
című szabályzatunkat, majd az újabb módosításra vonatkozó javaslatokat – a tantestület
véleményének figyelembevételével – beépítette az anyagba. Ennek a legújabb változatnak
az elfogadása 2009. augusztus 31-én történt meg és az IMIP korrekciójának mellékletfüggeléke teljes részletességgel tartalmazza a pedagógusmunka értékelésének
szempontrendszerét és az ehhez kapcsolódó megújított kérdőíveket.
A Herman Ottó Kertészeti- Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskolára
vonatkozó elvárások megvalósulása
Szombathely Megyei Jogú Város a Közgyűlés 71/2004. (II.26.) Kgy. számú határozatával
fogadta el a nevelési-oktatási intézményhálózat Fenntartói Minőségirányítási Programját. A
Minőségirányítási Program elfogadása óta eltelt időszakban a fenntartó és az intézmények
minőségirányítási tevékenységét jelentős mértékben befolyásoló jogszabályi változások
történtek. A 2004 óta eltelt időszakban a Közgyűlés döntésének megfelelően változás történt
a város intézményhálózatában is. Tekintettel az előzőekben említett változásokra a nevelésioktatási intézményhálózatra vonatkozó Fenntartói Minőségirányítási Programot felülvizsgálni
és aktualizálni kellett. 2010. április 01-én lépett hatályba.
Szombathely Megyei Jogú Város Fenntartói Minőségirányítási Programjában külön
részletezte a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó általános elvárásokat; az egyes
intézménytípusokra, köztük a középfokú oktatási intézményekre vonatkozó elvárásokat.
Ezen kívül a fenntartó külön fejezetben foglalta össze a konkrétan egyes intézményekre
vonatkozó elvárásait, köztük a Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-,
Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégiumra vonatkozó sajátos elvárásokat, külön az
iskolára és külön a kollégiumra vonatkozóan.
A fentiekkel összefüggésben készítette el a Támogató Csoport
Minőségirányítási Program harmadik korrekcióját tartalmazó mellékletet.

az

Intézményi

Iskolánk minőségpolitikája
A 2009/2010-es tanévben – a korábbi tanévekhez hasonlóan – iskolánk Támogató Csoportja
áttekintette és átdolgozta az intézmény minőségpolitikáját és aktualizálta az iskola
Minőségpolitikai Nyilatkozatát az alábbiak szerint:
Iskolánk, a szombathelyi Herman Ottó Szakképző Iskola és Kollégium olyan több profilú
intézmény, ahol kertész-, vadgazdálkodási- és környezetvédelmi szakképzés folyik. A
felsorolt szakterületeken több szakképesítés elméleti és gyakorlati képzését végezzük, s
ezáltal szakmai tevékenységünkkel hozzájárulunk a nyugat-dunántúli kertész, a dunántúli
vadász, valamint a nyugat-dunántúli régió környezet – és természetvédelmi szakembereinek
utánpótlásához.
A Herman Ottó Szakképző Iskola minőségcéljai
A Támogató Csoport a 2009/2010-es tanévben is megvizsgálta a megújított Pedagógiai
Programban és az átdolgozott, kibővített Szakmai Programban szereplő fontosabb
pedagógiai elképzelések, célok, és a hozzájuk kapcsolódó minőségcélok rendszerét,
összefüggéseit. A Szombathely Megyei Jogú Város Fenntartói Minőségirányítási
Programjában részletezett, iskolánkra és kollégiumunkra vonatkozó sajátos elvárásokat az
Intézményi Minőségirányítási Programban szereplő „Pedagógiai cél – Minőségcél” –

35
táblázatunkban jelenítettük meg. Az IMIP egyik leglényegesebb részét képező táblázat 13
konkrét elemmel egészült ki. Természetesen korábbi minőségcéljaink szerepeltetése mellett.
A felsorolt változásokat az Intézményi Minőségirányítási Program 3. korrekcióját tartalmazó
mellékletben szerepeltetjük, melyet 2010. május 26-án fogadtunk el véglegesen. A
következőkben az említett táblázatot mutatjuk be.

25
.

Pedagógiai cél
A kulcs-kompetenciák fejlődjenek.

26
.

A nyelvoktatás hatékonyságának
növelése.

27
.
28
.

Az emelt szintű érettségire
jelentkezők száma gyarapodjon.
Felkészítjük tanítványainkat a
környezet- és természetvédelem
értékeinek befogadására.

29
.

Erősítjük a pályaorientációs
tevékenységünket.

30
.

A szakiskolai képzésben résztvevő
hátrányos helyzetű tanulók
lemorzsolódásának csökkentése.
A szakképzéseinknél figyelembe
vesszük a munkaerő-piaci igényeket,
a Savaria TISZK és az RFKB
iránymutatásait.
A szakmai évfolyamok létszámát
növelni kívánjuk.
Valamennyi szakképzési területünkön
bevezetjük a modulrendszerű képzést
és vizsgáztatást.
A kiépült mentori rendszerünk további
működtetése az integrált oktatásban a
résztvevő SNI-s tanulók számára.
A labdarúgó osztályok integrálása.

31
.
32
.
33
.
34
.
35
.
36
.

37
.

Továbbra is biztosítsuk a
kollégiumunkban a labdarúgók
edzésekhez igazodó tanulószobarendszerét és a tanulást segítő
tevékenységet.
Folytatjuk az „Erőszakmentes,
egészségtudatos iskola” címmel járó
tevékenységünket.

Minőségcél
A kompetenciák közül elsődlegesen a
szövegalkotó-szövegértő és a matematikai
készség-képesség, attitűd fejlődjön.
Növekedjen a nyelvi előkészítő osztályba
beiskolázott tanulók száma. Emelkedjen a
nyelvvizsgát tett tanulóink száma.
Emelt szintű érettségire történő felkészítést
biztosítunk tanulóinknak.
Iskolánkban hagyományosan megjelenik
valamennyi képzési területen a környezet- és
természetvédelem. Mindezt kiegészítjük
szakmai projektek megvalósításával, szakköri
foglalkozásokkal.
E tevékenységük fókuszában a nyelvi
előkészítő osztály és a 9-10. évfolyamok
tájékoztatása áll. Ezt egészíti ki a Nyugatdunántúli Regionális Munkaügyi Központ,
valamint a Savaria TISZK munkatársaival való
folyamatos kapcsolattartásunk.
Biztosítjuk számukra a felzárkóztatás
lehetőségét.
Folyamatos kapcsolatot tartunk az említettek
képviselőivel.
Hatékonyabb propagandát folytatunk a 10.,
illetve a 12. évfolyamokon.
Az érintett kollégákat belső képzéssel készítjük
fel a megváltozott feladatokra. Ezt hatékonyan
kiegészítik a Savaria TISZK továbbképzései.
Erősíteni kell az ebben részt vevő tanulók
motiváltságát az iskolai esélyegyenlőségi
tervünk szellemében.
Az iskolai életbe jobban kapcsolódjanak be a
labdarúgó osztályok. (IDB, rendezvények,
háziversenyek, stb.)
Folyamatosan fenntartjuk és hatékonyabbá,
valamint eredményesebbé kívánjuk átalakítani
mindezeket.
Kiszélesítjük e téren is nevelőmunkánkat, több
szintéren végezzük munkánkat.

36
A minőségfejlesztési rendszer működése a 2009/2010-es tanévben a Herman Ottó
Szakképző Iskolában
A Támogató Csoport a 2009/2010-es tanév folyamán áttekintette és szükség szerint
átdolgozta az Intézményi Minőségirányítási Programban is rögzített, és iskolánk
működésének folyamatában szabályozott vezetési, tervezési, mérési, valamint ellenőrzési és
értékelési feladatok végrehajtását. A tanév során részt vettünk a Savaria TISZK
minőségfejlesztéssel kapcsolatos előadásain, rendezvényein, csoportmunkáin. Ez a
fejlesztési program elsősorban az intézmények közötti, valamint a TISZK és az egyes
intézmények belső minőségirányításának belső összehangolását segíti. Bekapcsolódtunk a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által koordinált és irányított
minőségfejlesztési tevékenységbe, melynek végső célja az Egységes Szakképzési
Minőségirányítási Keretrendszer kiépítése iskolánkban 2012. december 31-ig.
2.
Az országos kompetencia-mérés 2009-es eredményei és az ezekkel kapcsolatos
intézkedéseink
A 2009-es országos kompetencia-mérés eredményei a Herman Ottó Szakképző
Iskolában
2001 őszétől zajlanak országosan azok a mérések, amelyeknek során azt térképezik fel,
hogy a 6-8-10. évfolyamokon az ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a diákok. A
vizsgálat a kilenc kulcskompetencia, azaz készség-képesség közül kettőre irányul: a logikus
gondolkodásra (matematika) és a szöveg megértésére (magyar nyelv).
A feldolgozott adatokat és kiértékelésüket az ún. FIT-jelentés tartalmazza évenként. A 2009
májusában történt mérésben öt osztályunk vett részt: egy-egy környezetvédő technikus
(EKT), kertész-vadász (KV), labdarúgó (L), parképítő-virágkötő (T) és egy szakiskolai (S).
Logikus gondolkodásban összességében az országos átlagnál (489) gyengébb az
eredményünk (477). Ezen belül a 4 szakközepes osztályunk a többi, hasonlóhoz képest
(483) jobb (494), a 10. S osztályunk a szakiskolák átlagnál (398) gyengébb (384). A
szakközepes mezőnyben a négy osztályunk közül kiemelkedően legeredményesebb a 10. L
osztályunk (532), a leggyengébb a 84-gyel kevesebbet nyújtó 10. T (448). Két osztályunk is
van (a KV és a T), ahol a legmagasabb szinten egyetlen tanuló sincs, ezzel szemben a
labdarúgóknál a diákok közel fele tartozik oda.
Az előző öt évet összehasonlítva azt állapíthatjuk meg, hogy a harmadik legjobb eredmény
született, az előző évhez képest viszont 37 pontos a visszaesés. Egyébként a számok
meglehetősen eltérőek: 114 pontnyi a legek közötti eltérés. Mindez igazolja azt a
tapasztalatunkat, hogy mennyire eltérő matematikai képességekkel kerülnek hozzánk a
tanulók.
A szakiskolásaink az országoshoz (489), a más, hasonló osztályokhoz (398) és
szakirányúakhoz (392) képest is lemaradtak. Az osztályban az 1. szint és az ez alattiak
száma a domináns. A mostani eredményük az előző évekhez képest a 3. legrosszabb. A
2008-as évhez viszonyítva 16 pontos a visszaesés.
A szakközepes osztályaink szövegértése (502) az országos (496)- és a többi szakközepes
iskolák (491) átlagánál is jobb. Ha megnézzük egyesével az osztályainkat, azt a furcsaságot
rögzíthetjük, hogy a logikus gondolkodásban legjobb labdarúgóink ezen a területen az
utolsók (486). Az osztályonkénti képességeloszlásban a 2. szint a domináns. A
legmagasabb, 4. szinten a négy osztályunkból csak 3 tanuló van, az 1. szint alatt pedig egy.
Az előző évekhez képest az eredmény a 4. legjobb, a megelőző méréshez képest azonban
26 pontos a javulás.
A szakiskolásaink is – a szakközepesekhez hasonlóan – jobban teljesítettek (406), mint a
többi szakiskolába járók (392), ezen belül a mezőgazdasági szakirányhoz tartozók (373).
Ezzel az örvendetes ténnyel együtt – sajnos – azt kell megállapítani, hogy 6-an is az 1. szint
alatt teljesítettek. Összességében gyenge szövegértő-képességű diákokról van szó, akik a
korábbi évekhez képest 43 ponttal gyűjtöttek kevesebbet.
A számsorok, tendenciák újólag igazolják minden érintett számára a kompetencia-fejlesztő
stratégiák létjogosultságát, illetve a sokrétű tennivalók halaszthatatlanságát.
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A részletes anyag megismerése és a felmerülő kérdések tisztázása után a Szülői Közösség
kialakította véleményét, amely az alábbi:
A Herman Ottó Szakképző Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának 2009/2010-es
tanévre vonatkozó megvalósításának, végrehajtásának szöveges beszámolójával,
értékelésével maradéktalanul egyetértünk.
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Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola
Iskolánk az alább vázolt minőségirányítási rendszert működteti. A 2009-2010-es tanévben a
folyamatok időarányos teljesítését és a folyamatok szabályozását, valamint az elfogadott
intézkedési terveket mutatjuk be.
Minőségfejlesztési rendszer
Az intézmény működésének folyamatát alapvetően meghatározzák a SzÖM I. és SzÖM II.
önértékelés során kapott eredmények. Az erősségek és gyengeségek alapján
megfogalmazott intézkedési tervek átfogják a tanév egészét.

Intézkedési terv
módosítása

Sikerkritériumok
teljesülésének ellenőrzése

Intézkedési terv
elkészítése

Tervek megvalósítása

Vezetési feladatok
A vezetés elkötelezte magát a minőségirányítási rendszer létrehozása és továbbfejlesztése,
valamint folyamatos javítása iránt.
Fodor István a jelenlegi igazgató műszaki igazgatóhelyettesként a minőségirányítási csoport
vezetője volt. Azóta is a csoport tagjaként a munkában aktívan részt vesz.
A SzÖM II. során megfogalmazott új intézkedési terv, Panaszkezelési eljárás működtetője
Forróné Czeglédi Judit Közismereti igazgatóhelyettes.
A jelenleg folyamatban lévő intézményi folyamatok azonosítása és szabályozása
munkafázisban Tóth Csaba műszaki igazgatóhelyettes vállalta a Helyi képzési kínálat
folyamatának szabályozását és működtetését.
A Minőségirányítási Program megvalósulása érdekében a tanév során következő
intézkedések történtek:
-A korábban megfogalmazott minőségpolitikai és minőségügyi célokat figyelembe véve
került sor az intézmény éves munkatervének kidolgozására és megvalósítására, ezzel
kapcsolódva a stratégiai tervekhez
- Folyamatosan biztosította az intézmény működési rendjét, és az ahhoz szükséges
erőforrásokat
- Megkezdődött a TÁMOP 2.2.1 2. számú Minőségbiztosítás alprojekt támogatásával az
ESZMK kiépítése iskolánkban.
- az ESZMK előírásaihoz kapcsolódóan a partnerközpontú szemléletet tudatosítottuk a
munkatársakban
- Az intézmény minden dolgozója munkaköri leírással rendelkezik, amely tartalmazza a
beosztásában ráruházott felelősségeket és hatásköröket.
- A teljesítményértékelési rendszert a törvényi előírásoknak megfelelően átdolgoztuk és
működtetjük
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Tervezési feladatok:
Az iskolai tervezőmunka folyamata (a törvényi rendelkezések ütemezésének megfelelően)
1. A Pedagógiai program előkészítése:
2. Az éves munkaterv előkészítése:
3. A munkaközösségi tervek
4. Tanmenetek
Megvalósulása érdekében a tanév során következő intézkedések történtek:
- Az éves munkaterv előkészítésekor figyelembe vételre kerültek:
• az előző évben elvégzett szakmai munka ellenőrzésének és értékelésének
tapasztalatai
• a munkaközösségek észrevételei
• a partneri visszajelzések
• a fenntartói utasítások
• a külső ellenőrzések eredményei
Az ellenőrzési folyamat leírása:
Az értékelési rendszer működése minden vonatkozásban a tantestület által elfogadott
eljárásrendben megfogalmazott elvek, módszerek és eszközök alapján történik.
Mivel adatgyűjtés kizárólag az eljárásrendben leírt területekről lehetséges, nem gyűjthető és
nem használható fel olyan adat,
• amely az értékelt által nem ismert vagy névtelen forrásból származik (kivétel a
Tanulói Kérdőív);
• amely az érintett tanár tudta nélkül keletkezett;
• amely nem a tanár szakmai munkájával kapcsolatos;
• amelyről nem kap tájékoztatást a tanár.
Az Eljárásrendet bevezetése előtt a tantestület tagjai egy erre a célra összehívott Értékelési
Értekezleten többségi szavazással érvényesítették
Az eljárásrend bármely részletének módosítása a továbbiakban minden év szeptemberében
megtartandó értekezleten kezdeményezhető a tantestület bármely tagja által. Minden
módosítás a tantestület többségi szavazatával lép érvénybe, de egy adott tanárra
vonatkozóan egy cikluson belül a ciklus kezdetekor érvényes szabályok szerint történik az
értékelés.
Az adatok kezelése a leírtak szerint történik, ezen túlmenően minden egyéni adat
bizalmasan kezelendő. Az igazgató egész tantestületre vonatkozó összesítésén kívül
semmilyen más lista vagy rangsor nem készül, és az adatok egészéhez az igazgatón,
helyettesein, és az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjén kívül senki sem férhet hozzá.
Minden résztvevő erkölcsi felelőssége, hogy a személyes adatokat titokként kezeli, és
ezekről egymáson kívül senkivel nem beszélnek.
A tanár bármikor panasszal élhet az értékelés bármilyen aspektusával kapcsolatosan. A
panaszt írásban kell benyújtani az igazgatónak, aki annak elbírálását a panaszkezelési
szabályzat szerint végzi.
Az értékelés személyre szóló, amelyről mindenki személyes tájékoztatót kaphat a területért
felelős munka-közösségvezetőtől, illetve igazgatóhelyettestől.
Az értékelési rendszer területei és szempontrendszere pedagógusokra és nem
pedagógusokra egyaránt vonatkozik a specifikumok figyelembe vételével. A pedagógusokon
belül eltérő szempontokat alkalmazunk:
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az első szintű vezetésre
a közép szintű vezetőkre
az elméleti tanárokra
szakoktatókra

A pedagógusok esetében az értékelési rendszer kiegészül önértékeléssel és tanulói
értékeléssel.
A fentiek alapján olyan rendszert alkalmazunk, amelynek fő célja a minősítés mellett a
fejlesztés, azaz, hogy segítsen az oktatás-nevelés színvonalának emelésében, azáltal,
hogy
• lehetővé teszi a problematikus területek azonosítását
• segíti a kezelésükhöz szükséges reális célok megfogalmazását,
• segít abban, hogy minden tanár képet alkothasson arról, hogy teljesítményét
hogyan ítélik meg,
• segít nyugtázni, méltányolni az egyéni teljesítményeket, a kimutatható fejlődést,
segít az egyéni problémák feltárásában, az erre épülő tanácsadással, és egyéni
célok kitűzésével elősegíti a tanár szakmai fejlődését, valamint
• olyan információkhoz juttatja az iskolavezetést, amelyek segíthetnek bizonyos
vezetői döntések igazságosabb és megalapozottabb meghozatalában - anélkül,
hogy explicite rangsorolná, vagy minősítené a tanárokat
Mérési feladatok:
Célja a helyi pedagógiai program eredményes, hatékony területeinek megerősítése, az
elvégzett vizsgálatok eredményeiből következő módosítások folyamatának szabályozása.
A folyamat dokumentumai:
 Partneri igény és elégedettség mérés összefoglalója
 Tanév végi, nevelési év végi statisztikák
 Tanmenetek
 Éves munkatervek
 Pedagógiai Program
Az intézményi munka ellenőrzésének, értékelésének egyik legfontosabb eszköze a mérés.
Iskolánkban a következő külső mérések ismertek:
Fajtái

Gyakoriság

Tárgya

Kompetenciamérés

A mérést
kezdeményező szerv
OKÉV

évente

Érettségi vizsga

OM

évente

Szakmai vizsga

OM, PM, NSZI

évente

Szakértői mérések

Az iskola, fenntartó
stb.
Szombathely Megyei
Jogú Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Tanulói
képességek
9-12.
évfolyam
tananyaga
A szakképző
évfolyamok
tananyaga
Képességek,
készségek,
ismeretek

Fenntartói mérések

Igény
szerint
ÖMIP
szerint

A mérés
szabályai
OKÉV-körlevél
Az érettségi
vizsga
szabályzata
A szakmai vizsga
szabályzata
Szakértői
szempontok

Fenntartói
ÖMIP szerint szempontok

A minőségirányítási program végrehajtásának során figyelembe kell venni az OKÉV által
szervezett országos mérés, értékelés eredményeit. Az OKÉV által szervezett országos
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mérésének ezentúl a szakiskolák 10. évfolyamának esetében ki kell térnie az olvasás és
szövegértés alapkészség vizsgálatára is.
A Kt. 99. § (5) bekezdése szerint az országos mérés eredményét az OKÉV megküldi a
fenntartónak és felhívja a figyelmét amennyiben a mérés eredménye alapján indokolt a
fenntartó részéről intézkedés meghozatala. Az első mérés, melyet ilyen formában figyelembe
vesznek 2006/2007. tanévben lesz.
Kt. 99. § (7) bekezdés: Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos
mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot,
a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, hogy készítsen intézkedési tervet. Az iskola
a felhívástól számítva három hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a fenntartónak
jóváhagyásra.
Az intézkedési terv elkészítése során fel kell tárni azokat az okokat, amelyek a pedagógiai
tevékenység színvonalának elmaradásához vezettek. Az intézkedési tervben kell
meghatározni a feltárt okok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, illetve az ennek
végrehajtásához szükséges iskolafejlesztési programot. z intézkedési tervnek tartalmaznia
kell azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítani lehet az intézkedési terv végrehajtásáig
a megfelelő színvonalú oktatást.
A SzÖM II. önértékelési modell elkészítése során az erősségek és gyengeségek
figyelembevételével, valamint az új OKJ és modulrendszerű oktatás bevezetésével számolva
a következő két intézkedési terv megvalósulása van folyamatban:
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Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer (ESZMK) intézményi bevezetési ütemterv
Intézmény neve:
Intézmény címe:
OM azonosító:
FAT akkreditációs lajstromszám:
Munkaügyi Központ által adott nyilvántartási szám:

Projekt kezdési ideje: 2010. október 18.
Projekt zárása: 2012. december 31.
Intézményi Projektvezető:
Támogató mentor: dr. Tatai-Szabó Miklós
Feladatok

Felelős

1. Intézményi min.
Fodor
biz. team felkészítése István
1.1. Összdolgozói
tájékoztató
megtartása
2. A meglévő
folyamatszabályozás
áttekintése, a
szükséges javítások
elvégzése és a
hiányzó
főfolyamatok
kidolgozása.
2.1 A főfolyamat
leírások jóváhagyása
bevezetése

Fodor
István

Résztvevők Módszer

intézményv Teamek létrehozása.
ezetés,
Megbízások kiadása.
minőségüg
yi csoport
mindenki tájékoztató, előadás

Szükséges
erőforrások
meghatározása
Számítógép

Határidő

Elvárt eredmény,
keletkezett
termék

2010. okt. 18. Felhatalmazott team,
jegyzőkönyv
2010. okt. 30. jelenléti ív

Bokor
Róbert

minőségüg dokumentum elemzés, javítás, a meglévő
yi csoport összehasonlító elemzés,
minőségirányítási
készítés, kidolgozás
rendszer
dokumentumai,
számítógép,
jogszabályok

2011. ápr. 30. fő folyamatok
dokumentumai, felelősség
mátrix

Fodor
István

Intézményf értekezlet, jóváhagyás,
elelős,
bevezetés
intézmény
vezető

2011. jún. 15. „Minőségirányítási
Kézikönyv”
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Feladatok

2. 2.
Folyamatszabályozás
ok kipróbálása
2.3
Folyamatszabályozás
ok felülvizsgálata

Felelős

Szükséges
erőforrások
meghatározása

Határidő

Elvárt eredmény,
keletkezett
termék

Bokor
Róbert

minőségüg próba
yi csoport

2011. dec. 31.

Bokor
Róbert

minőségüg felülvizsgálat, dokumentum
yi csoport elemzés

2012. már. 01. vezetőségi átvizsgálás
jegyzőkönyve

2. 4.
Bokor
Folyamatszabályozás Róbert
javítása a kapott
eredmények alapján
3. 1. Intézményi
mérési rendszer
felülvizsgálata,
értékelése.
Indikátorrendszerhe
z való igazítása.
Kérdőívek
korrekciója
3. 2. A módosított
intézményi mérési,
értékelési rendszer
tesztelése

Résztvevők Módszer

Bokor
Róbert

Bokor
Róbert

minőségüg Az azonosított folyamatok
Számítógép,
yi csoport listájának egyeztetése,
Modell és
kiegészítése, véglegesítése az bevezetési terv
intézményvezetéssel, ez
alapján a folyamat ábra
elkészítése
minőségüg dokumentum elemzés,
yi csoport értékelés, javítás,
összehasonlító elemzés

minőségüg Kérdőíves felmérés, interjúk
yi csoport

Intézményi
dokumentumok,
kérdőívek,
interjúk, mérési
összefoglalók.

2012. márc.
30.

fő folyamat dokumentumai

2012. máj. 15. Kérdőívek kiértékelés

2012. jún. 15. Kérdőívek értékelése
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Feladatok

Felelős

Résztvevők Módszer

Szükséges
erőforrások
meghatározása

3.3. A
indikátorrendszer
jóváhagyása, hiba
feltárás esetén a
folyamatok
korrekciója és a 3.1
ponttól a feladatok
újra elvégzése

Bokor
Róbert

intézményv értekezlet, jóváhagyás,
ezető,
dokumentumelemzés, javítás
minőségüg
yi csoport

4. 1. Önértékelés
Adottságok és
Eredmények
meghatározása

Bokor
Róbert

minőségüg Válaszadás az adottság
yi csoport kritérium kérdéseire.
Az eredmények
meghatározása a
kulcsindikátorok
felhasználásával.

Intézményi
dokumentumok,
kérdőívek,
interjúk, mérési
összefoglalók.
Adatgyűjtő lapok.

minőségüg Adottság kritériumonként az
yi csoport erősségek és fejlesztendő
területek meghatározása
(SWOT analaízis). A
meghatározott erősségek és
fejlesztendő területek
bemutatása: az adottság
kérdések és eredmények
konkrét alátámasztásával.

Számítógép,
nyomtató,
fénymásoló,
cédulák,
iratgyűjtők,
csomagoló papír,
filctoll.

4. 2. Értékelő Könyv Bokor
elkészítése
Róbert
Megvalósítandó
fejlesztések kijelölése

Határidő

Elvárt eredmény,
keletkezett
termék

2012. jún. 30. Végső indikátor lista

2012. szept.
30.

5 adottság kritérium és 3
eredmény kritérium
kérdéseinek
megválaszolása.

2012. okt. 30. Kitöltött értékelő könyv
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Felelős

Feladatok

Résztvevők Módszer

Határidő

Számítógép,
nyomtató,
fénymásoló,
cédulák,
iratgyűjtők,
csomagoló papír,
filctoll.

2012. okt. 30. Új intézményi célok
meghatározása, célértékkel,
kritériumokkal,
kategorizálva.
Az elfogadott céloknak
megfelelő intézkedési tervek
elkészítése, vezetőség általi
jóváhagyása
2012. nov. 30. Feltöltött adatbázis

4. 3. Intézményi
célok felülvizsgálata
Intézkedési tervek
készítése

Bokor
Róbert

intézményv
ezetés,
minőségüg
yi csoport

5. Indikátorok
aktualizálása,
indikátor adatbázis
feltöltése
6. Összdolgozói
tájékoztató
megtartása
7. A szabályozások
áttekintése,
működtetés
intézményi
szabályozása az
ESZMK modell
szerint
Dátum

Bokor
Róbert

minőségüg Kulcsindikátorok, intézményi Indikátor lista,
yi csoport indikátorok felülvizsgálata
aktualizált
esetleges kiegészítése, vagy
indikátorok
csökkentése
mindenki tájékoztató, előadás

Fodor
István
Bokor
Róbert

Intézményvezető

intézményv
ezetés,
minőségüg
yi csoport

Problémák okinak
megkeresése, feltárása. Célok
meghatározása,
célkritériumok, célértékek
meghatározása.

Szükséges
erőforrások
meghatározása

A szabályozások áttekintése,
formai rendszerezése, a
dokumentációs rend
kialakítása. A további
szabályozási feladatok
meghatározása.

Prezentációs
eszközök.
Modell és
bevezetési terv

Intézményi projektvezető

Elvárt eredmény,
keletkezett
termék

2012. dec. 20. jelenléti ív
2012. dec. 30. Véglegesített szabályozási
terv – jóváhagyott
„Minőségirányítási
Kézikönyv”

Mentor

A minőségi csoport munkája a vezetéssel összehangoltan történt. A havi
rendszerességgel megtartott üléseken az iskola vezetése is képviseltette magát. Szoros
kapcsolatot ápolunk a TÁMOP program keretében a Savaria TISZK –el is.
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Nagy Lajos Gimnázium
1. Minőségi célok
A fenntartó minőségirányítási programjának általános, intézménytípusra és intézményre
vonatkozó elvárásaiból adódó feladatok megvalósításáról:

•

Az intézmények közötti átjárhatóság érdekében a helyi tantervünkben pontosan
rögzítettük az egyes tantárgyak évfolyamonkénti tananyagát, az osztályozó vizsgák
módját, az értékelés szempontjait. Erre azért is szükség van intézményünkben, mert
egyre több tanuló szünetelteti tanulói jogviszonyát hosszabb-rövidebb ideig tartó
külföldi tanulmányok miatt.

•

A tanulók idegen nyelv-tudása érdekében mindhárom képzési formában két idegen
nyelvet tanítunk. Az egyik nyelv angol vagy német lehet, a másik idegen nyelvként
angol, német és –megfelelő számú jelentkező esetén – francia és latin választható.
Az idegen nyelvet a matematika és az általános tantervű osztályokban is a
kötelezőnél eggyel magasabb óraszámban tanítjuk. Biztosítjuk tanulóinknak a
harmadik idegen nyelv tanulását is, szakkör keretében. Iskolánkban ebben a
tanévben orosz szakkör indult. Az általános iskolai és a középiskolai tanulmányok
összehangolása érdekében felmérjük, hogy a bejövő kilencedik évfolyamosok hány
évig, heti hány órában és milyen eredménnyel tanulták az idegen nyelvet. Szükség
esetén szintfelmérő dolgozatot is íratunk. Ezek után kerül sor a tanulók nyelvi
csoportokba sorolására. Általában kezdő, középhaladó és haladó csoportot indítunk,
hogy mindenki megtalálja a tudásszintjének megfelelő nyelvi csoportot. A 9.
osztályosok körében végzett elégedettségvizsgálat alapján örömmel állapítottuk meg,
hogy szinte mindenki úgy ítélte meg, hogy tudásának megfelelő szintű nyelvi
csoportba került. (Indokolt esetben a csoportok közti „átjárást” is lehetővé tettük.)

•

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink anyanyelvi környezetben ismerkedhessenek a
célnyelvi országok kultúrájával és mindennapjaival. Ennek érdekében figyelemmel
kísérjük a külföldi ösztöndíj pályázatokat, buzdítjuk tanulóinkat, hogy éljenek ezekkel
a lehetőségekkel. Ebben a tanévben egy tanulónk tanult külföldi iskolában. Négy
tanulónk végezte az előző tanévet külföldön. Ők több alkalommal tartottak
beszámolót élményeikről, tapasztalataikról, buzdítva társaikat, hogy - ha tehetik éljenek ezzel a lehetőséggel. Ebben a tanévben is több alkalommal szerveztünk rövid
kirándulást Ausztriába.

•

Az informatika oktatás nagyon alacsony óraszáma (9. évfolyamon heti 2 óra) régóta
gondot jelent. Szeretnénk - legalább szakkör formájában - több lehetőséget
biztosítani tanulóinknak. A tanórán kívüli gyakorlás lehetőségét jelenleg az iskolai
könyvtárban 6 számítógép (internet-csatlakozással) biztosítja. A szülők és a tanulók
véleményét meghallgatva a tantestület egyhangúan döntött arról, hogy a 2011/2012es tanévtől kezdődően az eddig általános tantervűként meghirdetett osztályunk
helyébe egy emelt szintű természettudományos-kommunikációs osztályt indítsunk.
Ennek az osztálynak a tantervét a következő tanévben dolgozzuk ki. Elképzeléseink
szerint itt nagyobb hangsúlyt kap az informatika oktatása. Ha a pályázatokon nyert
informatikai beruházások megvalósulnak, szinte minden tantárgy oktatásában
alkalmazhatjuk az info-kommunikációs eszközöket. Ebben a tanévben – a TÁMOP
3.1.4 pályázat keretében – 9 kolléga vett részt 120 órás, további 8 kolléga 30 órás
IKT továbbképzésen.

•

A tehetséggondozás iskolánk egyik fő célkitűzése. Ennek érdekében a matematikát,
az informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk. Minden tanuló
számára biztosítjuk, hogy akár három tantárgyból is részt vehessen emelt szintű
érettségire felkészítő oktatásban. A tanulók igényei alapján minden tantárgyból
szervezünk emelt szintű érettségire felkészítést. . A 11. és 12. évfolyamos tanulóink
98 %-a vesz rész ezeken, 22%-uk egy, 73%-uk kettő és néhányan három
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tantárgyból. Szakkörökkel és a tanulmányi versenyekre való felkészítéssel is segítjük
a tehetségek kibontakozását. Ebben a tanévben tanulóink 60%-a (több mint 200
tanuló) indult versenyen, ebből 80 tanuló ért el országos vagy megyei helyezést.

•

Célul tűztük ki, hogy tanulóink legalább 80%-a kezdjen felsőfokú tanulmányokat az
érettségit követő 3 éven belül. Ennek érdekében minden évben fogadjuk a
felsőoktatási intézmények bemutatkozását, lehetővé tesszük, hogy tanulóink
ellátogassanak ezen intézmények nyílt napjaira. Minden továbbtanulási lehetőségről
igyekeztünk tájékoztatni diákjainkat. A 2009-ban érettségizett 105 nappali tagozatos
tanulónkból 101 tanult tovább, ez 96%.

•

Az osztályfőnöki órákon és a szakórákon is sok időt szenteltünk a helyes tanulási
módszerek kialakítására, hogy képessé tegyük tanulóinkat az önművelésre, az
élethosszig tartó tanulásra. A 2009/2010-es tanévben – a TÁMOP 3.1.4 pályázat
keretében – 15 kolléga vett részt kulcskompetencia-területekhez kapcsolódó
módszertani továbbképzésen, 6 kolléga „A tanulás tanulása” módszertani képzésen
és 2 kolléga a „Tevékenységközpontú pedagógiák” továbbképzésen.

•

Az ifjúság egészséges nevelése érdekében a testnevelés órákon kívül heti két
tömegsport órát terveztünk be az órarendünkben. A konditermünk folyamatosan a
tanulók rendelkezésére áll, amit lelkesen ki is használnak. Megszerveztük a
kilencedik évfolyamosok úszásoktatását, a téli időszakban pedig a korcsolyaoktatást.
Hosszú évek óta szervezünk telente sítábort Ausztriában és tanév elején biológia
tábort az Adria partján.

•

Osztályfőnöki órákon szakorvosok és az iskola védőnője beszélgetett a tanulókkal a
káros szenvedélyek megelőzéséről, adott tanácsokat az egészséges életmód
kialakításához. Az osztálykirándulások szervezésében is fő szempontnak tartjuk az
egészséges életmód formálását, ezért gyalogtúrák, kerékpártúrák szerepeltek az
éves terveink között. A Borostyán Oktatóközpont partneriskolája vagyunk. Ennek az
együttműködésnek a keretén belül természetvédelmi napot tartottunk a 9.
évfolyamosoknak előadások, játékos vetélkedő és kiállítás formájában.

•

Iskolánkba felvételi eljárás után kerülnek be a tanulók.
szombathelyiek aránya kb. 50-50%.

•

Célul tűztük ki, hogy iskolánk iránt ne csökkenjen az érdeklődés. Ennek
érdekében nyílt napot tartottunk, részt vettünk a képzési vásáron, többször hírt
adtunk magunkról a helyi médiában. Ebben a tanévben 198 tanuló jelentkezett a 100
férőhelyre.

•

A pályázatokról: Ez a tanév a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés – Innovatív intézményekben című pályázat végrehajtásának jegyében telt.
Az iskola felújítását (ROP-pályázat) egész évben hiába vártuk. A Wesselényi Miklós
Sport Közalapítvány pályázatán nyert pénzből finanszíroztuk sportolóink versenyre
utazását. Pályázati támogatást szereztünk tanulóink sítáborának költségeire, és a
diákönkormányzattal közösen pályáztunk ifjúsági rendezvények támogatására. Az
ebben a pályázatban nyert pénzt egy „Tolerancia-hónap” című programsorozat
rendezvényeinek finanszírozására és az iskolarádió működtetéséhez szükséges
eszközök beszerzésére fordítottuk.

•

Iskolánk rendszeres kapcsolatot tart a város kulturális intézményeivel: pl.
rendszeresen tartunk könyvtár-informatikai órákat a Berzsenyi Könyvtárban, több
színházlátogatást szerveztünk, az AGÓRA számos rendezvényén szerepeltünk.
Számos diákunk használja a NYME SEK Könyvtárát, természettudományi laborjait
(biológia, kémia)

A vidékiek és
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2. Minőségfejlesztési rendszer
A 2009/2010-es tanévben a minőségfejlesztési programunkban évenkénti értékelésre
megjelölt területeken a következő felméréseket végeztük el:
Tanulóértékelés:
9. évfolyamos tanulók körében kulcskompetencia vizsgálat
Pedagógusértékelés:
Ebben a tanévben hat kollégát értékeltünk, minden munkaközösségből egyet.
Az adatgyűjtés területei: óralátogatás, versenyeredmények, iskolai adminisztráció (napló,
tanmenet, stb), továbbképzéseken való részvétel, külső szakmai szerepvállalás, tanórán
kívüli pluszfeladatok elvégzése. Kérdőíveket készítettünk munkaközösség-vezetők, tanulók
és szülők számára, valamint önértékelő lapot, melyet minden kolléga a tanév során
folyamatosan vezethetett. Ezen adatok összegzésével készíti el az iskolavezetés a
pedagógusértékelést.
Intézményértékelés:
Az iskola alapdokumentumainak törvényességi ellenőrzése az év elején megtörtént.
A biztonságos működés érdekében a kötelező munka-, illetve balesetvédelmi oktatásban az
iskola minden dolgozója és tanulója részesült.
A tanév során elért oktatási és nevelési eredmények összegzésére a tanévzáró tantestületi
értekezleten került sor. A tanév során a következő felméréseket végeztük:
9. évfolyamos tanulók és szüleik elégedettségi vizsgálata
12. osztályos tanulók és szüleik körében végzett felmérés az itt töltött négy év
tapasztalatairól
12. osztályos tanulók elégedettségi vizsgálata az emelt szintű érettségire való felkészítő órák
hatékonyságáról
3. Az országos mérés és értékelés eredményei:
A 2009-es országos kompetenciamérés eredményeit tantestületi értekezleten megbeszéltük.
Nagyon örültünk, hogy iskolánk eredménye ismét magasan az országos átlag fölött van.
Célunk, hogy ezek az eredmények a továbbiakban is legalább ilyen szinten maradjanak. Az
eddigi iskolaértékelési modellt ugyanis felváltja a kompetenciamérések eredményeire épülő
rangsorolás. Eredményeink megőrzése érdekében a 9. évfolyamon már évek óta
kulcskompetencia méréseket végzünk a tanév első hónapjaiban. A felmérések értékelése
után a szaktanárok számára kiderül, melyek azok a részkompetencia területek, amelyeket
célirányosan osztályonként illetve tanulónként fejleszteni kell. A 2009/2010-es tanévben a 9.
évfolyamon bevezettük a kompetenciaalapú oktatást a matematika, szövegértésszövegalkotás és idegen nyelv tanításában.
A szülői szervezet véleménye
A 2009/2010-es tanév során a szülők körében a következő felméréseket végeztük:
•
•

Elégedettségvizsgálat a 9. évfolyamos tanulók szülei körében
Elégedettségvizsgálat a 12. évfolyamos tanulók szülei körében

A 9. évfolyam szülői elégedettség vizsgálatánál főként arra voltunk kíváncsiak, hogy
milyenek az első benyomásaik gyermekük iskolájáról.(Nyílt nap, felvételi vizsga, beiratkozás,
az első szülői értekezlet stb.) Döntően pozitív vélemények fogalmazódtak meg.
De több szülő is szóvá tette az iskola technikai felszereltségét, illetve annak hiányát.
Nincsenek zárható tanulói szekrények, állandó portaszolgálat, gyenge az iskola informatikai
eszközökkel való ellátottsága. Az iskola tantestülete egyetért ezekkel a véleményekkel.
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Pályázatok útján próbáljuk az informatikai eszközparkot bővíteni, gazdagítani. Sajnos
helyszűke miatt a zárható tanulói szekrények elhelyezésére nincs lehetőség. A gazdasági
vezetőnk a technikai dolgozók munkaidejének átszervezésével a 2009/2010-es tanévben
biztosítani tudta a portaszolgálatot.
A nevelési-oktatási tevékenységgel kapcsolatban a leggyakoribb szülői panasz az ellenőrző
könyvek használatára érkezett. Kevés jegy szerepel benne, a szülőknek szánt információk
nem kerülnek bele. Az iskola vezetősége nyomatékosan kérte az osztályfőnököket, hogy
minden szülőknek szánt tájékoztatást írásban rögzítsenek, és rendszeresen ellenőrizzék,
hogy a naplóban szereplő jegyek az ellenőrzőben is szerepelnek-e.
Évek óta visszatérő szülői javaslat, hogy az informatika órák számát emelni kellene. A tanév
során egyhangúan döntött az iskola tantestülete arról, hogy a 2011/2012-es tanévtől
kezdődően az eddig általános tantervűként meghirdetett osztályunk helyébe egy emeltszintű
természettudományos-kommunikációs osztályt indítsunk. Ennek az osztálynak a tantervét a
következő tanévben dolgozzuk ki. Elképzeléseink szerint itt nagyobb hangsúlyt kap az
informatika oktatása.
Ugyancsak számosan tették szóvá az idegen nyelvek választási szabadságának hiányát.
Iskolánk minden évben meghirdeti a latin, a francia és az orosz nyelv választási lehetőségét,
ugyanakkor azok a tanulók, akik ezeket a nyelveket kívánják tanulni, sajnos sokszor
csalódnak. Kellő számú (legalább 10 fő) jelentkező híján az iskola nem tud csoportot indítani.
A 12. évfolyamosok szülei körében végzett elégedettségi vizsgálat azt mutatta, hogy a
szülők döntő többsége elégedett volt iskolánkkal. Gyermekük magas szintű képzést kapott,
és így komoly esélyük van arra, hogy felvételt nyerjenek az általuk választott felsőoktatási
intézménybe. Jó az iskola légköre, a sok kiváló képességű diák húzóerőt jelent. Szeretnek
idejárni a gyerekek.
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Kanizsai Dorottya Gimnázium
„A Kanizsai Dorottya Gimnázium nevelőtestülete az IMIP-ben lefektetett küldetésnyilatkozat
és feladatrendszer alapján arra törekszik, hogy olyan optimális feltételeket biztosítson
tanulóinak, hogy azok elsajátítsák az általános műveltség alapjait, megfelelő tárgyi tudásra
tegyenek szert, rendelkezzenek olyan készségekkel, amelyek alkalmassá teszik őket az
önművelésre, legyenek képesek ismereteik rendszerezésére, azok gyakorlati alkalmazására,
készüljenek fel a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére és
tudjanak helyt állni a felsőoktatásban. Az iskolai nevelőmunkánk célja olyan értékek
közvetítése, melyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövőjére, a
családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak, s munkánk eredményeként
kreatív, kommunikatív, a polgári életet megélni tudó, idegen nyelveket beszélő,
művészeteket értékelő és értő művelt állampolgárokként boldoguljanak.
Felkészítjük tanulóinkat azokra az új kihívásokra, amelyeket a XXI. század információs
társadalma megkövetel (nyitottság, kooperativitás, kreativitás, önálló ismeretszerzés,
kommunikációs képesség).
Ugyanakkor a szülői ház támogató együttműködésével figyelmet fordítunk a diákok testi-lelki
egészségének megóvására, valamint az örök emberi értékek közvetítésére.
Tanulásszervezésünk során figyelünk arra, hogy mindenkit egyéni képességeinek
megfelelően
fejleszthessünk,
tanulóink
demokratikus,
szeretetteljes
légkörben
nevelkedjenek, s minél több siker érje őket.
Eredményesnek, minőségi munkát végzőnek akkor definiálhatjuk magunkat, ha az előbb
leírtaknak - az elvárásoknak megfelelően - eleget teszünk.
Iskolánk minőségirányítási programja az önkormányzati minőségirányítási programra épül,
az ÖMIP –ben meghatározott feladatoknak a 2009/2010. tanévben is eleget tettünk. Ebben a
tanévben végeztük el az IMIP felülvizsgálatát, melybe beépítettük a fenntartó átdolgozott
minőségirányítási programjának a középiskolákra, ill. a Kanizsai Dorottya Gimnáziumra
vonatkozó feladatait, elvárásait.
Eredményes felkészítés a továbbtanulásra
Az érettségi vizsga eredményei:
osztály
12. A
12. B
12. C
13. N

Tanulmányi
átlag
4,53
4,25
4.3
4,39

Végzős tanulóink (az előző tanév statisztikája alapján) 87,5 %-a végez az érettségit
követően közvetlenül felsőfokú tanulmányokat. Ebben a tanévben is minden végzős tanulónk
tovább szeretne tanulni.
Gimnáziumunk képzési céljából és alapvető feladat-meghatározásából következik, hogy a
kötelezően előírt emelt szintű képzést messze meghaladó választékkal teljesítettük.
Megpróbáltunk agyagi lehetőségeinkhez mérten eleget tenni a szülői és tanulói igényeknek,
elvárásoknak.
Emelt szintű képzés a 2009/2010. tanévben:
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Matematika
Informatika
Biológia
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Kémia
Rajz
Társadalomismeret
Fizika
Testnevelés
Prioritást élvez iskolánkban a nyelv- és informatikaoktatás (nyelvi előkészítő osztály,
évfolyamonként 4 (6) angolos emelt óraszámú csoport, 2 emelt óraszámú németes csoport,
második idegen nyelvként az olasz nyelv népszerű tanulóink körében. A tavaszi érettségi
időszakban (az őszihez hasonlóan) általában idegen nyelvből, ill. informatikából tesznek
előre hozott érettségit diákjaink.
német nyelv: 16 angol nyelv: 8
informatika: 8 horvát nyelv: 1
A nyelvi versenyek megyei döntőjének 1-3. helyén 2 németes és 2 angolos tanuló végzett
OKTV-döntős lett 2 tanulónk informatikából, 1 tanulónk programozásból
Az Implom József országos helyesírási versenyen 1 tanulónk 4. helyezést ért el.
Nem szombathelyi tanulókat is fogad iskolánk, arányuk 54 %
Részt veszünk Szombathely kulturális életében (énekkar: városi pedagógusnapi műsor,
PSZK-n ünnepélyes eredményhirdetés, országos történelemverseny kulturális programja,
városi adventi éneklés a Főtéren; képzőművészeti kiállítások; KDG MUTE (= Musical
Team), karneváli szervezés)
Mindennapos testedzés, úszásoktatás a 9. évfolyamon, fitneszterem tavalyi kialakítása óta
folyamatos edzési lehetőség
Egészségnevelés, törekszünk a káros szenvedélyeket elutasító magatartás kialakítására
(előadások, kampányokon való részvétel)
Minden pedagógus rendelkezik a szükséges szintű végzettséggel, iskolánkban 8 érettségi
elnök, 2 megyei szaktanácsadó, 2 tantárgyi szakértő tanít.
Intézményi minőségcéljainknak is eleget tettünk:
2010-ben 458 tanuló jelentkezett iskolánkba, 147 tanulót tudtunk felvenni, 26 fellebbezési
kérelemből a jegyzővel történt egyeztetés alapján 20 tanuló került a 9. évfolyamba.
Az oktatás minőségének és eredményességének az értékelésében kiemelkedően fontos
szerepet játszik a tanulmányi eredmények mérése.
A munkaközösségek a tanév folyamán elvégezték a munkatervben megfogalmazott
méréseket, ebben a tanévben kiemelt méréseket végeztünk a 10. évfolyamon az emelt
óraszámban tanított tantárgyakból. Az eredmények biztos alapról tanúskodnak.
Az iskolai mutatókkal elégedettek lehetünk: Az iskola átlaga: 4,27. Tanulóink közel egy
negyede kitűnő, ill. jeles eredményű.
évfolyam
9.
10.
11.
12.
13.

Tanulmányi
átlag 2010.
4,24
4,22
4,19
4,41
4,45
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Kitűnők: 35tanuló
Jelesek: 102 tanuló
Bukások száma: 4 (fizika, történelem, biológia, matematika)
A 2009. évi Országos Kompetenciamérésben iskolánk az alábbi eredményt érte el, mindkét
területen az országos átlag fölött teljesített:
terület
matematika
szövegértés

Országos átlag
489
496

Gimnáziumi átlag
534
551

KDG-átlag
554
569

Ebben a tanévben kiegészítettük az értékelést olyan tanulói kérdőívvel, amely a tanárokat
minősíti a jogszabályban megfogalmazott 0 – 3 ponttal. 16 szempont alapján történt az
értékelés, minden kollégát 16-18 tanuló értékelt. Az átlag: 75 %
A KDG a tanulók számára barátságos intézmény, ahol munkájukat, teljesítményüket néhány
kivételtől eltekintve reálisan értékelik. A tanulók problémáival szemben a pedagógusok
megértők, segítőkészek, de következetesen számon kérik a megtanítottakat.
A pedagógiai kulcsfolyamatok nemcsak a dokumentumokban, de a napi gyakorlat szintjén is
kiemelt figyelmet kapnak, a nem kívánt elemek (szokások, rutin) arányának csökkenésére
törekszünk a napi munkában.
Az elmúlt esztendő észrevételeire odafigyelve megállapíthatjuk, hogy az osztályfőnökök
rendszeresebben ellenőrzik az érdemjegyeket az ellenőrzőben, és a dolgozatok javítási
határidejét is igyekszenek betartani a kollégák. Rákérdeztünk egyébként erre a tanulói
kérdőívben, a diákok ezt 86%-kal minősítették. A 14%-os hiányosságot igyekszünk a jövő
tanévre 0-ra szorítani.
Az osztályfőnökök törekszenek osztályszintű programok szervezésére, bár anyagi okok is
közbeszólnak, több kolléga rendhagyó tanórát szervez, kihasználva a múzeumok, más
iskolák, könyvtárak kínálatát.
A tapasztalatok és a megfogalmazott elvárások alapján minőségirányítási feladataink a
2010/2011. tanévre:
kiemelt területek:
1. intézményi önértékelés
2. teljesítményértékelések, elégedettségi vizsgálatok
3.az iskolai nevelőmunka hatékonyabbá tétele
4. az iskolai kommunikáció, a belső ellenőrzés hatékonyságának növelése
5. a folyamatszabályozás kontrollja
6. a kompetenciaalapú oktatás váljék napi gyakorlattá
7. tantárgyi mérések
8. a tanórán kívüli tevékenységek fejlesztése
9. pályázatokon való részvétel
Javasolt intézkedések
a nevelőtestület és a szülői szervezet értékelése alapján
Hatékonyabb ellenőrzés az alábbi területeken:
•
•

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője a tanévnyitó értekezletre dolgozza ki az
érdemjegyek ellenőrzésének (ellenőrzőkönyv) folyamatát
a dolgozatok javítási határidejének betartásáról az osztályfőnökök a tanulói
visszajelzések alapján informálják az iskolavezetést

A nevelőtestület részéről intézkedést igénylő észrevétel nem érkezett.
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Oladi Általános Művelődési Központ
Az Oladi Általános Művelődési Központ Szombathely északnyugati városrészének egyik
meghatározó oktatási és művelődési intézménye. Szakmai feladatait egy általános iskolai,
egy középiskolai és egy közművelődési intézményegység működtetésével látja el.
A közoktatási törvény 40. §-ának (11) bekezdése alapján az Oladi ÁMK elvégezte az
Intézményi Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelését. A jelen dokumentum
ennek összefoglalója, csak a legfontosabb ténymegállapításokat és adatokat tartalmazza,
melyeket az intézmény, illetve annak egységeiben végzett önértékelések egészítenek ki.
1. Minőségi célok
A fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból adódó intézményi célok
és feladatok megvalósításának értékelése
Az intézmények gazdálkodása és ügyrendje megfelel a hatályos jogszabályoknak és a belső
szabályzatoknak. Ezt a Polgármesteri Hivatal munkatársai által végzett pénzügyi ellenőrzés
erősítette meg a 2008/2009. tanévben.
Fenntartói elvárás, hogy az intézményrendszerben a 10. osztály végéig biztosítani kell a
rendszer rugalmas átjárhatóságát. Az Oladi ÁMK biztosítja a lehetőséget arra, hogy az
általános iskolába lépő tanulók akár 12-15 évig, az érettségi, illetve a szakmai bizonyítvány
megszerzéséig az intézményben tanulhassanak. Ennek érdekében az Oladi ÁMK Teleki
Blanka Szakképző Iskolája a felvételkor előnyben részesíti a Simon István Utcai Általános
Iskolából jelentkezőket. Az integráció óta az Oladi ÁMK általános iskolájából a Teleki Blanka
Szakképző Iskolában tanulmányaikat folytatók száma és aránya. Az átjárhatóság biztosítása,
új tanuló fogadása. Az általános iskola felzárkóztató programot dolgozott ki az új tanulók
fogadásával, beilleszkedésével, tárgyi tudásának szintfelmérésével, lemaradásának
elkerülésével, az osztályfőnöki adminisztratív teendőkkel kapcsolatosan.
Az Oladi ÁMK általános iskolája személyi és tárgyi feltételeiben már korábban felkészült az
integrált nevelés-oktatás megvalósítására, a Teleki Blanka Szakképző Iskolában is
megkezdődött a felkészülési folyamat, egy munkatárs a 2009/2010. tanévben fejlesztő
pedagógus végzettséget szerzett.
Alap- és középfokon egyaránt javítani tudtuk az idegen nyelv és az informatika-oktatás
hatékonyságát. A középiskolában a feltételrendszer új számítógépteremmel bővült, a korábbi
gépek jelentős része az általános iskolába lett áthelyezve. Az általános iskolában felmenő
rendszerben két tanítási nyelvű oktatást működtetünk.
A kiemelkedő képességű gyermekek, tanulók tehetséggondozása a korábbi évekhez
hasonló eredményességgel működött, melyeket az általános és középiskolai
versenyeredmények tükröznek.
A mindennapos testmozgás és a szervezett úszásoktatás feltételei nem változtak. Az Oladi
ÁMK mindkét iskolája kidolgozott és sokrétű egészségnevelés programot működtet
(egészségnevelési nap, DADA program, külső előadók, stb.)
A 2009/2010. tanévben is sikerült növelni a munkatársak képzettségi szintjét. További
végzettséget szerzett 2 fő. Sikeres TÁMOP pályázatnak köszönhetően 2010. szeptemberétől
2 általános és 2 középiskolai munkatárs továbbtanulására kerülhet sor.
Az előző évekhez hasonló arányban biztosítani tudjuk a nem szombathelyi tanulók
fogadását.
Működtettük az intézményi szintű mérés-értékelési és önértékelési rendszert, amely kiterjed
az intézmény minden tevékenységi területére. A szakképző iskola önértékelési rendszerét a
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Savaria TISZK által közvetített modellhez kell igazítani, ehhez a felkészülés a 2009/2010.
tanévben megkezdődött.
A városi ünnepségeken, rendezvényeken a korábbinál többször működhettünk közre. Az
Oladi ÁMK adott otthont 2009-ben a városi tanévnyitó ünnepélynek, tanulóink adtak műsort
az október 23-i városi megemlékezésen. A 2009/2010. tanévben is több alkalommal
szerepeltünk a Teleki Blanka Szakképző Iskola diákjainak munkáit felvonultató
divatbemutatókkal különböző rendezvényeken. A 2009/2010. tanévben tovább folytatódott az
együttműködés a ruhaipari tanműhely (illetve szalon) és a Weörös Sándor Színház között a
jelmezek készítése terén. Az Oladi ÁMK – Savaria Ifjúsági Centrum a korábbi évekhez
hasonló számban és nagyságrendben adott otthont városi ifjúsági, kulturális és sport
rendezvényeknek.
A fenntartó minőségirányítási programjának intézménytípusra vonatkozó elvárásaiból adódó
intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése
Középiskolára vonatkozó elvárások
A középiskolára vonatkozó fenntartói elvárások teljesítése az Oladi ÁMK Teleki Blanka
Szakképző Iskolájának feladata.
A szakképzési kínálat területén változtatás nem volt indokolt. Az induló szakképző
évfolyamokon teljessé vált a moduláris rendszerű szakképzés. Működtetjük a tanulók
utókövetési rendszerét. Ezekkel az intézkedésekkel igyekszünk igazodni a munkaerőpiaci
igényekhez. Az érettségit követő szakmai képzésben résztvevők és sikeresen végzők
aránya a korábbi években is kedvező képet mutatott. A modul rendszerű szakmai vizsgákon
is jó eredményekkel teljesítettek tanulóink, kivételesen jó teljesítmény született a ruhaipari
technikusok vizsgáján, ahol minden tanuló (!) jeles osztályzatot kapott.
A pályaorientációs tevékenységben az intézményen belül a hiányszakmának számító szabó
szakma népszerűsítésére helyezzük a hangsúlyt.
Az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás feltételeit elsősorban a Savaria TISZK Kft-vel
történő együttműködéssel kívánjuk megteremteni. A 2009/2010. tanévben – számottevő
igény hiányában - iskolarendszeren kívüli felnőttképzést nem szerveztünk.
A szakiskolai képzésben résztvevő hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására továbbra is
biztosítottunk időkeretet (a tanórai felzárkóztató tevékenység mellett), a lemorzsolódás
aránya a 2009/2010. tanévben: 4,5% Továbbra is gondot jelent – különösen a szakiskola 910. évfolyamán – a bukások és az igazolatlan hiányzások magas száma.
A káros szenvedélyek megelőzésére, az egészséges életmódra és a családi életre nevelés
területén vállalt feladatoknak az egészségnevelési program maradéktalan megvalósításával
tettünk eleget.
Iskolánk hangsúlyt fektet a környezetvédelem, természetvédelem, a természetes és épített
környezet értékeinek befogadására, megóvására. A 2009/2010. tanévben is a kitűzött
céljainknak megfelelő módon és eredményességgel szerveztük meg a környezetvédelmi
projektnapot. Megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. Az iskola 2. helyezést
ért el városi szinten az elemgyűjtő versenyben.
Általános iskolára vonatkozó elvárások
Az alapfokú oktatási intézményekre vonatkozó fenntartói elvárások teljesítése az Oladi ÁMK
Simon István Utcai Általános Iskolájának feladata.
2006 júniusában iskolánk ÖKOISKOLA címet kapott a környezetvédelem és az
egészségvédelem területén kifejtett tevékenységéért. A három éves ciklus beszámolója
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alapján ismételten megkaptuk a címet három évre. Az idei tanévben is megrendeztük a már
hagyománnyá vált programjainkat. Legfontosabb rendezvényeink : Egészségnevelési hét,
szelektív hulladék gyűjtés, „Barátod a természet” megyei vetélkedő, táborok, erdei iskola,
világnapokhoz kapcsolódó vetélkedők, projektek, kiállítások, előadások, üzemlátogatások,
polgári-védelmi akadályverseny, D.A.D.A. program, városi D.A.D.A. találkozó Öko-faliújság
tájékoztatja a diákokat, szülőket az aktuális hírekről, tudnivalókról.
Az integrált nevelés- oktatás megvalósítása területén korszerűsítettük a sajátos nevelési
igényű tanulóink nyilvántartási rendszerét. Az alsó tagozatos fejlesztőpedagógusok mellett
már végzett felsős fejlesztő szakemberünk is van. A fejlesztés pozitívumai is megjelentek a
tanórákon, a tanulószobai foglalkozásokon.
Az elmúlt tanévben is megrendeztük a városi Bíró Balázs informatikai emlékversenyt, elhunyt
kollégánk tiszteletére. Az általános iskolai informatika oktatást új bútorokkal és a korábbinál
újabb gépekkel sikerült javítanunk.
A differenciált tanórai és tanórán kívüli programokon, szakkörökben, nívócsoportokban,
sportkörökön tanáraink és diákjaink közös munkájával kiváló versenyeredmények születtek.
A tehetségek elismerése hagyományosan kiemelt terület iskolánkban: a MI NAPUNKON
rengeteg elismerő oklevelet adhattunk át, fogadáson gratuláltunk a jó eredményt elért
tanulóknak és szüleiknek, az elért eredmények összegyűjtésével kiadványt szerkesztettünk,
melyet minden tanuló a bizonyítvány mellé megkapott, tablót készítettünk büszkeségeinkről.
Az általános iskola pályairányítási tevékenységének fontos eleme a Savaria TISZK-kel
folytatott együttműködés. A tanulók a tanév során látogatást tettek a Savaria TISZK-ben,
megtekintették a Képzési Kiállítás és Vásárt. Az iskola pályairányítási tevékenységét
pályaválasztási felelős koordinálja.
A pedagógus-továbbképzés területén kiemelendő, hogy a „Vasi gyermekekért-jövőnkért”
című HEFOP kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása továbbképzésen
és az ehhez csatlakozó SDT tanfolyamon tantestületünkből 18 fő vett részt. Minden szakmai
napon, a legtöbb konferencián, információs napon, szakember és koordinátor képzésen
képviseljük iskolánkat. Iskolánkban három kolléga dolgozik szaktanácsadóként, így több
városi, megyei verseny, pedagógiai nap volt iskolánkban.
A fenntartó minőségirányítási programjának az intézményre vonatkozó elvárásaiból adódó
intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése, (partneri elégedettség
mérésének eredményei: alkalmazottak, szülők, gyermekek, más intézmények, stb.)
Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájára vonatkozó elvárások teljesülése
Elvárás
Az iskola folyamatosan vizsgálja képzési
kínálatát
és
fejlessze
marketing
tevékenységét az eredményes beiskolázás
érdekében
A pedagógiai munka tevékenységrendszere
és módszertani eljárásai igazodjanak a
belépő tanulók felkészültségi szintjéhez.
A szakképzés helyi céljait és tartalmát
folyamatosan
igazítsa
a
gazdaság
szereplőinek elvárásaihoz.

Teljesülés
Webgazdasági képzés működtetése felmenő
rendszerben
Szintfelmérés a fodrász beiskolázás előtt
Marketing:
Az intézmény honlapjának folyamatos
frissítése
Az óralátogatások tapasztalatai alapján a
pedagógusok
változatos
módszereket
alkalmaznak. Kialakult a projektnapok
rendszere.
Iskolánk
szakképző
évfolyamain
a
2009/2010.
tanévben
támogatott
és
kiemelten
támogatott
szakképesítések
megszerzésére nyílik lehetőség. Törekszünk
a hiányszakmának számító szabó szakma
népszerűsítésére.
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Az intézményegység eddigi hagyományai
alapján építse ki és működtesse a
szakiskolai önértékelési modellre épülő, a
KMD
kritériumrendszeréhez
igazodó
minőségirányítási rendszerét.

Az
intézmény 2003-2006. között
a
Szakiskolai
Fejlesztési
Programban
megismerte és bevezette a Szakképzési
Önértékelési Modellt (SZÖM). A 2007. évi
intézményátszervezés következtében ezt
módosítani kellett. A 2009/2010. tanévben a
Savaria TISZK iskoláiban bevezetendő
modell megismerését megkezdtük.

A Simon István Utcai Általános Iskolára vonatkozó elvárások teljesülése
Elvárás
A pedagógiai folyamatainak irányításában
résztvevők
törekedjenek
az
esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölésére.
A hagyományainak ápolásával, sokszínű
tevékenységeivel, művészeti nevelésével
segítse
a
személyiség
céltudatos
fejlesztését.

Az angol nyelv oktatása segítse az uniós
elvárásoknak való megfelelést.

Továbbra is biztosítsa az eredményességét
a sport-korcsolya oktatás területén.
A nevelési-oktatási folyamataiban jelenjenek
meg a komprehenzív iskolamodell értékei.

Teljesülés
Az integrált nevelés- oktatás megvalósítása
területén
tett
lépések,
a
gazdag
programkínálat az esélyegyenlőtlenségek
csökkentését is szolgálja.
Az alsó tagozatban évek óta komplex
művészeti program alapján folyik a képzés.
A
tanulók
ének-zenével,
tánccal,
drámajátékkal, bábjátékkal és vizuális
kultúrával foglalkoznak. Rajz pályázatokon
vesznek részt, és a diákgalérián kiállításokat
láthatunk
munkáikból.
A
DALOLAD
elnevezésű énekes, hangszeres csoportunk
rendszeresen szerepel az óvodákban.
Első osztálytól nagy sikerrel bevezettük a
két-tannyelvű oktatást. Méréseink a szülők
körében csaknem minden kérdés esetén
majdnem 100%-os elégedettséget mutatnak.
A többi tanuló is tanulhat nyelvet már első
osztálytól. A felső tagozatosok heti 5 órában
tanulhatják emelt szinten az angolt, így az
angol nyelvi tanulmányi versenyeken az
elsők között szerepelnek.
A nyelvtanulást az iskola élő nemzetközi
kapcsolatai
is
segítik.
(Oberwarti
testvériskolai kapcsolat, Csíkszeredai Nagy
Imre
Általános
Iskolával
kialakított
együttműködés,
eredményes
pályázat
nyomán újabb Comenius program indulhat
olasz, spanyol és lengyel partneriskolákkal)
DSK működik. Számos versenyeredmény
igazolja az iskola eredményességét a sportkorcsolya oktatás területén.
Az Oladi ÁMK programjában biztosított a 12
évfolyamos tanulás lehetősége.

2. Minőségfejlesztési rendszer
A minőségfejlesztési rendszer működtetésével kapcsolatban jogszabály által meghatározott
kötelező követelmény a vezetési, a tervezési, az ellenőrzési, a mérési és az értékelési
feladatok szabályozása.

Vezetési feladatok
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Az vezetési feladatok megvalósulása érdekében a tanév során a következő intézkedések
történtek:
-A korábban megfogalmazott minőségpolitikai és minőségügyi célokat szem előtt tartva
került sor az intézmény éves munkatervének kidolgozására és megvalósítására, ezzel
kapcsolódva a stratégiai tervekhez.
- A vezetés folyamatosan biztosította az intézmény működési rendjét, és az ahhoz
szükséges erőforrásokat.
- A partnerközpontú szemlélet tudatosításra került minden munkatársunkban.
- Az intézmény minden dolgozója munkaköri leírással rendelkezik, amely tartalmazza a
beosztásában ráruházott felelősségeket és hatásköröket.
Tervezési feladatok
A stratégiai szabályozás célja, hogy hosszú távon dokumentáltan meghatározza az iskolai
tervezés folyamatát, a tervek hierarchiáját és koherenciáját, az intézmény működési rendjét.
Megvalósulása érdekében a tanév során következő intézkedések történtek:
- Az éves munkaterv előkészítésekor figyelembe vételre kerültek:
= az előző évben elvégzett szakmai munka ellenőrzésének és értékelésének
tapasztalatai,
= a munkaközösségek észrevételei,
= a partneri visszajelzések,
= a fenntartói utasítások,
= a külső ellenőrzések eredményei.
- A munkaterv konkrét, mérhető célokat, pontos minőségfejlesztési és szakmai feladatokat,
felelősöket és határidőket tartalmazott.
- A munkaterv teljesültségét az ÁMK vezetőségi és igazgatótanácsi üléseken rendszeresen
értékeltük.
Ellenőrzési feladatok
Célja feltárni, hogy az intézményi működés megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, a
fenntartó által jóváhagyott intézményi dokumentumoknak.
A tanév során a legfontosabb ellenőrzési tevékenységek a következők voltak:
Téma
Tanórák
színvonalas
megtartása,
korszerű
pedagógiai
módszerek
alkalmazása
Pedagógusok
adminisztratív
munkájának
ellenőrzése

Felelős,
Módszer
résztvevő
intézményegység- óralátogatások
vezető
és
helyettese,
munkaközösségvezetők

Dokumentum

intézményegység- naplók,
vezetőanyakönyvek
helyettesek
vizsgálata

feljegyzések,
Adatok
az
bejegyzések a értékeléshez
naplóba

óralátogatási
lapok

Intézkedés,
eredmény
Adatok
az
értékeléshez

Az ellenőrzést értékelés követte, melynek kötelező eleme volt – indokolt esetben -, az adott
terület javítása érdekében a beavatkozás elrendelése. Az ellenőrzésekről készült összegzés
a területfelelős vezetőknél találhatók meg.
Mérési feladatok
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Célja a helyi pedagógiai program eredményes, hatékony területeinek megerősítése, az
elvégzett vizsgálatok eredményeiből következő módosítások folyamatának szabályozása.
A folyamat dokumentumai:

Partneri igény és elégedettség mérés összefoglalója

Tanév végi, nevelési év végi statisztikák
Az általános iskola önértékelése alapján megállapítottuk, hogy nagyon sok megerősítést,
elismerést kaptunk a szülőkkel való kapcsolattartásról, a nyílt napok szervezéséről, az
osztályfőnökök munkájáról, a tehetséggondozásról, a tanulmányi és sport eredményekről, a
tehetségek elismeréséről, a továbbtanulásra való felkészítésről, a sokszínű szabadidős
programokról, az iskola megítéléséről általában. A szülők és tanulók összességében
elégedettek az iskolával. Jó véleményük van a tanítás eredményességéről, a tájékoztatás
mértékéről, tartalmáról. (Az ötfokozatú skálán 1 illetve 2 pont nincs is.) Fejlesztendő viszont
az esélyegyenlőség biztosítása, a fegyelmi helyzet, javítása.
A hetedik évfolyamosok körében végzett neveltségi szintfelmérés pozitív eredményt mutatott
a nyitottság (kapcsolatteremtés barátságos kérés, megköszönés), a szabálykövetés és az
empátia területén.A kapott válaszokból kiderül, hogy a kitartó figyelem, az önuralom és az
asszertivitás fejlesztése szorul.
A tanulók mérésének legfontosabb alkalma az országos kompetencia mérés (lsd. később).
Értékelési feladatok
Értékelési feladatok: a célkitűzések és a pedagógiai tevékenység eredményeinek, a
választott és követett értékeknek összevetése, vagyis értékítélet alkotás.
Az intézmény a 2009/2010. tanévben teljes körűen elvégezte a pedagógus dolgozók
értékelését.
Ennek eszközei a következők voltak:
• pedagógus önértékelés, beszámoltatás
• pedagógusok tanulók általi értékelése (Teleki)
• pedagógusok vezetők által történő értékelése
Ezek eredményei - számszerűsítve - az intézmény-egység vezetőknél megtalálhatók.
3. Az országos mérés, értékelés eredményei
Az IMIP 2009. évi értékeléséhez még a 2008. évi Országos Kompetenciamérésen elért
eredmények állnak rendelkezésre iskolai bontásban.
Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája
2009. május 27-én immár 7. alkalommal bonyolították le az országos kompetenciamérést. Az
ország összes iskolájának minden telephelyén, minden 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló
azonos időpontban és azonos körülmények között írta meg a tesztet.
A 6. és 8. évfolyamon teljes körű volt a feldolgozás, minden intézmény minden tanulójának a
tesztfüzetét bekérték. A 4. osztályosok mérése igazából nem kompetenciamérés, hanem
diagnosztikus mérés, feldolgozása is más eszközökkel történt, mint a 6. és 8.
évfolyamosoké. Ennek a mérésnek a helyi feldolgozását az Országos készség- és
képességmérés adatfeldolgozó és -elemző szoftverrel elvégezzük.
A 6. és 8. évfolyam tesztjei olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő
feladatokból álltak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását,
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hanem a tanulóknak azt a képességét mérték, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni
valódi problémák, helyzetek megoldásában.
Matematika 6. osztály
Tanulóink jobban teljesítettek (596) az országos átlagnál (489) és a megyeszékhelyi nagy
általános iskolák (517) átlagánál is.
A CSH-index tükrében látható, hogy iskolánk eredménye (596) szignifikánsan jobb, mint amit
az országos adatok (481) figyelembevételével várhattunk volna.
Átlageredményünk a 2008. évihez hasonlítva (533) szignifikánsan magasabb.
Szövegértés 6. osztály
Tanulóink átlageredménye (524) jobb az országos átlagnál (513), de gyengébb mint a
megyeszékhelyi nagy általános iskolák átlaga (541).
Tanulóink (524) a CSH-indexnek tükrében szignifikánsan jobban teljesítettek, mint az
elvárható eredmény (504).
Átlageredményünk a 2008. évi eredményhez (529) viszonyítva nem változott szignifikánsan.
Matematika 8. osztály
Iskolánkban a tanulók átlageredménye (544), míg országosan (487), a megyeszékhely nagy
általános iskoláinál (504).
Átlageredményünk (544) a CSH-index függvényében szignifikánsan jobb, mint amit az
országos adatok figyelembevételével várhattunk volna (500).
Az eredményünk (544) a 2008. évihez (533) hasonlítva, nem változott szignifikánsan.
Szövegértés 8. osztály
Tanulóink átlageredménye (536) az országos átlag (502) felett van, valamivel kevesebb, mint
a megyeszékhelyi nagy általános iskolák (525) átlaga.
A CSH-index tükrében tanulóink teljesítménye (536) nem különbözik szignifikánsan az
elvárható eredménytől (522).
A 2008 évhez (513) hasonlítva nincs szignifikáns változás (536).
A kompetenciafejlesztésre hozott intézkedési terv feladatainak megvalósítása eredményes
volt. Tanulóink az országos átlag felett teljesítettek, és az előző év eredményeihez
viszonyítva is történt javulás.
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Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolája
Matematika 10. évfolyam, szövegértés 10. évfolyam
A 2009. évben a szakközépiskola matematika eredményeiben az átlagosnál rosszabb, a
szakiskola szövegértés eredményeiben jobb eredmények születtek, a többi területen az adott
iskolatípusra vonatkozó átlagos szinten mozgott a tanulók teljesítménye. A 2008 évihez
viszonyítva nincs szignifikáns változás. Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni,
hogy az országos átlag valamennyi középfokú iskola eredményét tükrözi, beleértve a
gimnáziumokat is, így a reális helyzetképet az első, illetve a második viszonyítási csoporttal
való összevetés mutatja.
Iskolánkba zömében gyenge-közepes tanulmányi eredményű, sok esetben halmozottan
hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küszködő tanulók jelentkeznek. A nyolc év során
elért szintet két év alatt nehezen lehet az optimális szintre fejleszteni. Ugyanakkor az iskola
továbbra is törekszik az eredmények javítására, a matematikai eszköztudás fejlesztését a 910. évfolyamon kiemelt feladatként kell kezelnünk (lsd. intézkedések).
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4. Intézkedések
Fejlesztési cél
A Savaria TISZK önértékelési
rendszerének adaptációja

Teljesítményértékelési rendszer
teljes körű működtetése
A kompetencia mérés
eredményeinek javítása a 10.
évfolyamon matematikából
A fejlesztő munka hatékonyabbá
tétele az általános iskolában (a
szülők tájékoztatása,
diákönkormányzat hatékonyabb
bevonása az iskolai fegyelem
biztosítására, a kompetenciamérés
alapján megfogalmazott feladatok
végrehajtása)

Felelős
intézményegységvezető,
középiskolai
minőségügyi
felelős
igazgató,
munkahelyi
vezetők
intézményegységvezető

Tevékenység
továbbképzések, modell
bevezetése, alkalmazása;
szükség esetén az IMIP
módosítása.
munkatársak értékelése

többletóra a készségfejlesztésre,
kompetencia elvű módszerek
alkalmazása
intézményegység- szabályozás
vezető

Az Oladi ÁMK szakalkalmazotti közössége a minőségirányítási program értékelését
egyhangúlag elfogadta. A középiskola Szülői Szervezete és az általános iskola iskolaszéke –
saját területén – az intézményegységek önértékelésének megtárgyalásával elvégezte az
IMIP értékelését, az összefoglaló tartalmával egyetért.
Mellékletek:
• a nevelőtestület határozata
• a szülői szervezet (közösség) értékelése

