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Bevezető 

 

 Az FVM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági és Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc, Szentlőrinc igazgatója a minőségpolitikában 

megfogalmazott célok megvalósulásának érdekében elkészíti és működteti az Intézmény 

Minőségirányítási Programját. A Minőségirányítási Program az intézmény stratégiai 

dokumentuma. 

 Az intézményi minőségirányítási program elkészítését a közoktatási törvény 40.§-a 

írja elő:  

 „(10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű 

végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A 

minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A 

minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási 

programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az 

intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti 

közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék [Kt. 60-61. §] és az 

iskolai, kollégiumi diákönkormányzat [Kt. 63. §] véleményét. Az intézményi 

minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény 

működésének 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. 

 (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi 

minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, 

iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni.” 

 Intézményünk hosszú idők távlatában is elkötelezett volt az intézményi folyamatok 

minőségi működtetésében. Az iskola 70 éves fennállása óta a régióban magas szintű, piaci 

viszonyokhoz igazodó szakmai képzést hajtott végre. 



INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

PROGRAM 

FVM DASzK, 

Szakképző Iskola –  

Ujhelyi Imre 

Mezőgazdasági és 

Közgazdasági 

Szakközépiskola és 

Kollégium, 

Szentlőrinc 
 

 

Intézményi Minőségirányítási Program 

 7 

 Az IMIP az intézmény jövőbeni eredményes működtetéséhez garanciát biztosít. Az 

IMIP az intézmény közvetlen és közvetett partnereinek tájékoztatóul szolgál az intézmény 

szervezettségéről, folyamatainak működtetéséről. 

 

1. Az intézményi minőségirányítás alapjai 

1.1 Az intézmény bemutatása 

 

Az intézmény alapítása (1930) óta áll a mezőgazdasági képzés szolgálatában, 1995-től 

a közgazdasági képzés is beindul. Az elmúlt 10 év során fenntartónk a Baranya Megyei 

Önkormányzat volt, 2001. július 1-től ezt a feladatot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium vette át. 

Iskolánkat földrajzi elhelyezkedése is alkalmassá tette régiós feladatok ellátására. 

Iskolánk kollégiuma kezdettől fogva biztosította az ország más vidékeiről érkező tanulók 

számára az elhelyezést, a kollégiumi feltételek fokozatos bővítésével megfelelő környezetet 

teremtett a diákoknak tanulmányaik folytatásához. Két kollégiumunkban baranya, somogy, és 

tolna megyei diákok egyaránt otthonra találnak. 

1998-ban sikeres világbanki pályázat után intézményünk a mezőgazdasági és 

közgazdasági szakmacsoportos képzésre tért át. Az iskola infrastruktúrája az utóbbi 10 évben 

igen pozitív fejlődésen ment keresztül, ami hozzájárult az oktatói-nevelői munka 

színvonalának emeléséhez is. 

A mezőgazdasági képzés gyakorlóbázisa, a tarcsapusztai tanistálló és a kollégiummal 

ellátott oktatóközpont, a 7 ha-s tankertészet és a 10 ha-s szántóföldi tangazdaság mindegyike 

alkalmas a mai korszerű és szakszerű gazdálkodás teljes vertikumának bemutatására, a 

termelés során használatos korszerű gépsorok kezelésének betanítására.  

Az elméleti oktatást a multimédiás kommunikációs kabinet, csúcstechnikával 

felszerelt informatika és nyelvi termek, laboratóriumok, irodatechnikai felszerelések segítik. 

A testedzést, a szabadidő hasznos eltöltését a kiválóan felszerelt sportcsarnokunk, 

konditermeink, internetes termeink biztosítják. 

Az intézmény közel 400 tanuló oktatását látja el nappali tagozaton, a tantestület 41-es 

létszámú, míg az iskola működéséhez 41 technikai dolgozó járul hozzá. 
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A tantestület végzettsége a közoktatási törvénynek megfelelő, szakmai munkájuk 

minőségének javításához a pedagógus továbbképzéseken való aktív részvétellel járulnak 

hozzá. 

Iskolánk 70 éves fennállása alatt szakképzéseinek struktúrájával mindig 

alkalmazkodott a piaci igényekhez. Ez idő alatt jelentős számú jól képzett gazda került ki a 

téli gazdasági iskolákból, később a szakközépiskolából. Keresett képzési forma volt 1950-től 

a 3 éves mezőgazdasági technikusképzés nappali és levelező tagozaton is. 1960-ban 

megalakult a tejgazdasági tagozat, később az élelmiszeripari tagozat sütőipari képzés, majd az 

állategészségügyi tagozat. 1979-ben mezőgazdasági áruforgalmi szakos tanulók kezdték meg 

tanulmányaikat. Az országban elsőként V. éves képzésként 1989-ben a háztartásgazdasági 

szak indult be iskolánkban. 1992-ben intézményünk oktatógárdája fejlesztette ki a 

mezőgazdasági áruforgalmi technikusképzés tantervét, amely országos elfogadásra is került. 

1992/1993-as tanévtől indult az 5. évfolyamon a mezőgazdasági áruforgalmi technikusképzés. 

1993-tól általános mezőgazdasági képzés indul, ahol a speciális szakmai ismeretek helyett 

széleskörű mezőgazdasági ismeretek elsajátítását biztosította.  

A piaci igényeknek megfelelően 1995-től újabb szakváltást hajtott végre az intézmény, 

bevezette a világbanki közgazdasági képzést, majd 1998-tól a világbanki szakmacsoportos 

képzést közgazdasági és mezőgazdasági területen is. A rugalmas szakmaváltásoknak 

köszönhetően iskolánk mindvégig megőrizte az elismert szakképzési pozícióját a régióban, 

beiskolázási tevékenységünk mindvégig töretlen maradt. 2003-tól bekapcsolódhattunk az 

akkreditált felsőfokú szakképzésbe is. 

 Jelenlegi képzési formáink: 

- közgazdasági szakmacsoportos képzés (9-12.évf.) 

- mezőgazdasági szakmacsoportos képzés (9-12.évf.) 

- szakképző évfolyamok: 

o Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző (OKJ 52 3438 01), 

o Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens akkreditált felsőfokú 

szakképzés (OKJ 55 3434 01) 2 éves. 
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Nem csak a nappali, hanem a felnőttoktatásban is 70 éves hagyományokra tekinthet 

vissza intézményünk. Jelenleg számítógép-kezelő, számítástechnikai szoftverüzemeltető, 

ezüstkalászos gazda, aranykalászos gazda, mezőgazdasági vállalkozó szakmákban biztosítjuk 

az átképzés lehetőségét iskolarendszeren kívül. A képzés minőségét a 2003-ban elnyert 

intézményi akkreditáció biztosítja. 

 

1.2. A minőségirányítás szervezete 

 

 A minőségirányítási rendszer működtetését az igazgató felügyeli. A minőségirányítási 

rendszer kialakításának, ellenőrzésének, fejlesztésének irányítását, koordinálását a 

minőségügyi vezető végzi, munkáját egy 4 fős munkacsoport segíti. A team tagjai akkreditált 

pedagógus továbbképzés keretében alapfokú minőségbiztosítási képzést kaptak. A rendszer 

működtetése során felmerülő igények szerint biztosítjuk a kollégák szükségszerű 

továbbképzését. Figyelembe vettük a pedagógus-továbbképzési rendszer kínálta lehetőségeket 

és kötelezettségeket. A beiskolázási tervek elkészítésénél törekszünk arra, hogy minél több 

munkatárs vegyen részt minőségbiztosítási-minőségfejlesztési kurzuson. Igyekszünk a belső 

képzési lehetőségek minél hatékonyabb kihasználására. 

 

2. Intézményi minőségpolitika 

 

2.1. Minőségpolitikai nyilatkozat 

 

 Intézményünk célja, hogy tanulóinknak mind a közismereti, mind a szakmai 

tárgyakból jól konvertálható tudást biztosítsunk, amely alkalmassá teszi őket egy sikeres 

érettségi vizsga után felsőfokú tanulmányok folytatására, vagy szakképző évfolyamokon 

speciális szakmai ismeretek megszerzésére, illetve iskolai tanulmányaik befejezése után a 

szakmájukban történő elhelyezkedésre. 

 Fontosnak tartjuk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók egzisztenciát tudjanak 

teremteni maguknak, legyenek képesek a munkaerőpiacon érvényesülni. 
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 Arra törekszünk, hogy tanulóink sajátítsák el a szakmai ismeretek alapjait, megfelelő 

gyakorlati ismeretekre tegyenek szert. Fontos feladatunk, hogy a tanulókat felkészítsük a 

termelésben, gazdálkodásban való valódi részvételre. Szükségesnek tartjuk, hogy olyan külső 

partnereink is legyenek, ahol tanulóink ismereteiket, szakmai felkészültségüket valódi 

termelőüzemekben is kipróbálhatják. 

 Fel kell készíteni tanulóinkat a hatékony tanulási módszerekre, az élethosszig tartó 

tanulás lehetőségeinek kihasználására.  

 A hangsúlyt az enciklopédikus tájékozottságról a képességfejlesztésre kell áthelyezni. 

 Nevelő-oktató munkánk a maga céljaival és egész működési rendszerével 

társadalmunk értékeinek, szükségleteinek és érdekeinek megvalósítását igyekszik 

előmozdítani. Nevelőmunkánk alapelve a tanulók nemzeti és európai identitás-tudatának 

kialakítása és továbbépítése és egységes szemléletének formálása. Célunk, hogy iskolánkból 

testben és lélekben egészséges emberek kerüljenek ki. 

 Végzős diákjaink felnőtt öntudattal, felelősséggel viselkedjenek embertársaikkal és 

természeti-társadalmi környezetükkel, viseljék szívükön a jövő nemzedékek sorsát, szakmai 

munkájukat hassa át a környezet védelme, társadalmi életükben legyen fontos meghatározó 

szerepe a család életének. 

 Diákjainkat nevelő-oktató munkánk során társadalmunk hasznos, felelősségteljes 

polgáraivá igyekszünk formálni.  

 Az FVM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági és Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc, Szentlőrinc az általa folytatott oktatási-nevelési 

tevékenységi területen jó eredményeket ért el, amit a továbbtanulási, és versenyeredmények, 

tanulóink elhelyezkedése, munkavállalási lehetőségei bizonyítanak. Az iskola folyamatosan 

törekszik az oktatási piacon elfoglalt helyének megtartására és növekvő részesedés 

megszerzésére. Intézményünkben mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelenlegi 

értékek mellett tovább emeljük a képzés színvonalát, felkészítve a tanulókat a folyamatos 

képzés és önképzés lehetőségére. 

 Tevékenységünk középpontjában a tanuló és a szülő áll. Célunk, hogy az oktató-

nevelő munkánk minőségének élen tartásával, további javításával jelenlegi partnereink 

megelégedettségét, illetve jövőbeli partnereink növekvő számát biztosítsuk. 
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 Az iskolánkban folyó oktató és nevelő munka fő célja, hogy jól képzett és a gazdasági 

életben jól hasznosítható, elméleti tudományos ismeretekkel, általános műveltséggel és 

gyakorlati jellegű, a szakmai és mindennapi életben felhasználható tudással, tájékozottsággal 

egyaránt rendelkező fiatalok nevelése. Célkitűzésünk továbbá, hogy kreatív, céljaikat 

megvalósítani akaró és tudó, a társadalmi folyamatokban eligazodó, közéleti tevékenységre 

alkalmas fiatalokat bocsásson ki intézményünk. Ennek megfelelően a tanítás-tanulás 

folyamatában az egyes szaktudományok eredményeinek követése, a korszerű ismeretanyag 

nyújtása mellett nagy hangsúlyt kap az életközeliség. 

 Iskolánk oktató-nevelő tevékenységének alapelve a gyermekszereteten alapuló, a 

gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú pedagógia. Az alapfunkciók ellátása 

mellett célunk egy olyan iskola megteremtése, amely naprakész, modern, a társadalom 

igényeinek megfelelő ismereteket nyújt. A tanulók képességeinek kibontakoztatásával, a 

tehetséggondozással, a hátrányok lehetséges kiegyenlítésével azonos lehetőségeket kívánunk 

biztosítani az általános műveltség alapjainak és a szakmai ismeretek elsajátításához. Nem 

feledkezünk meg az olyan személyiségjegyek és magatartásformák kialakításáról, amely 

birtokában a tanulók képessé válnak érdekeik felismerésére és érvényesítésére. 

Kollégiumaink folyamatos fejlesztésével, a kollégiumi nevelőmunkánk hatékonyságát 

kívánjuk növelni. Arra törekszünk, hogy kollégiumainkban családias körülményeket, 

családias légkört teremtsünk diákjaink számára. Az optimális tárgyi feltételek megteremtésén 

túl olyan pedagógiai környezetet szeretnénk kialakítani, ahol biztosított neveltjeink számára 

az iskolai tanulmányok segítése, a kollégisták humánus légkörben való nevelése. 

 Kollégiumi nevelőmunkánk során el kívánjuk érni, hogy tanulóink szeressék meg a 

tanulást, az ismeretszerzéshez pozitív viszonyt alakítsanak ki. Alakuljon ki bennük a 

környezetért érzett felelősség, legyen számukra fontos a testi-lelki egészség megőrzése, 

rendelkezzenek kellő önismerettel, legyenek képesek a másokkal együtt élés normáinak 

betartására. 

 Az FVM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági és Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc igazgatója meghatározta az intézmény stratégiai 

céljaival és éves munkatervével szoros összhangban lévő minőségpolitikát. Ebben 

kinyilvánította a partnereink igényeinek teljesítése iránti elkötelezettségét. 
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 Belső továbbképzési rendszerünkben gondoskodunk arról, hogy a minőségpolitikát 

munkatársaink megismerjék és megértsék. A minőségpolitikát jól látható módon az 

intézményben kifüggesztjük. A minőségpolitikát vezetőségi átvizsgáláson minden évben 

értékeljük a folyamatos alkalmasság szempontjából. 

 A fentiek megvalósítása érdekében olyan hatékony minőségbiztosítási rendszert 

kívánunk bevezetni és működtetni, amely garantálja oktató-nevelő munkánk állandó, 

kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, partnereink megelégedettségét. 

 Céljaink megvalósítására a vezetésen belül kialakítottuk a minőségbiztosítási 

szervezetet, melynek feladata a rendszer kiépítése és működtetése. 

 Hosszú távú együttműködési kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal az 

érdekeltekkel, akik azonosulnak iskolánk minőségi célkitűzéseivel. 

 Céljaink elérése érdekében az iskolavezetés minden szinten támogatja és megköveteli 

a folyamatos képzést és önképzést, és a szükségszerűen adódó átképzést. 

 Elvárjuk, hogy minden pedagógus és más munkatárs személyes tudásával és 

felelősségével járuljon hozzá az iskola sikeréhez. Hibák észlelése esetén a javításnál 

figyelembe vesszük a szülők véleményét. 
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2.2. Minőségpolitikai célok 
     

Cél Feladat Sikerkritérium Indikátor Megvalósítás időtartama 

9. osztályok létszámának 

biztosítása. 

Beiskolázási 

tevékenységünk 

módszereinek bővítése. 

Minden évben el tudunk 

indítani három párhuzamos 

9. évfolyamos osztályt. 

Beérkező jelentkezési 

lapok száma. 
Folyamatos 

Az általános képzésben a 

tanulói lemorzsolódás 

csökkentése. 

Differenciált oktatás, 

felzárkóztató foglalkozások 

biztosítása, 

esélyegyenlőség 

megteremtése. 

Maximális „lemorzsolódás” 

3 %. 

Félévi, év végi belső 

statisztika. 
Rövid táv 

A tanulók informatikai 

képzettségének növelése 

ECDL  vizsgafelkészítések 

biztosítása, Internet 

biztosítása, tárgyi eszközök 

biztosítása 

A tanulók 1/3-a 

rendelkezzen informatikai 

végzettséggel (ECDL, 

számítógépkezelő, 

számítástechnikai 

szoftverüzemeltető, stb.) 

Tanúsítványok, 

bizonyítványok. 
Közép táv 

Idegen nyelvi oktatás 

Tudásszint szerinti 

csoportbontás biztosítása. 

Tanórán kívüli 

tevékenységben 

nyelvvizsga felkészítők 

szervezése. 

Pedagógusok módszertani 

kultúrájának fejlesztése. 

Tanulók 10%-a 

rendelkezzen 

nyelvvizsgával. 

Évenkénti nyelvvizsgára 

jelentkezők száma. 
Hosszú táv 



INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

PROGRAM 

FVM DASzK, Szakképző 

Iskola- 

Ujhelyi Imre Mezőgazdasági 

és 

Közgazdasági 

Szakközépiskola és 

Kollégium, Szentlőrinc  

 

Intézményi Minőségirányítási Program 

 

Cél Feladat Sikerkritérium Indikátor Megvalósítás időtartama 

A tanulók 

egészségmegóvásának 

fokozott biztosítása 

Sportköri foglalkozások. Az 

ifjúságvédelmi felelős 

hatékony, átgondolt szakmai 

programmal rendelkezzen. 

Erdei iskola programok 

szervezése. 

Naponta a tanulók 10-15%-

a vegyen részt sportköri 

foglalkozásokon. Évente 

két erdei iskola program 

szervezése. 

Fizikai felmérések, 

iskolaorvosi szűrések.  

Erdei iskola programon 

való részvételi arány. 

Közép táv 

Tanulóink legyenek 

eredményesek a 

közismeretei és szakmai 

versenyeken. 

Szakkörök, 

tehetséggondozó 

foglalkozások működtetése. 

Szabadidő-szervező 

pályázat és versenynaptár 

elkészítése 

Tanulóink évente legalább 

3 megyei szintű és 2 

országos versenyen 

vegyenek részt. 

Elért helyezések száma és a 

versenyeken résztvevők 

száma. 

Közép táv 

Végzett tanulóink 

elhelyezkedési esélyeinek 

növelése 

Konvertálható szakmai 

ismeretek átadása.  

„Több lábon állás” 

lehetőségeinek 

megteremtése. 

Végzett tanulóink 90%-a el 

tud helyezkedni. 

Munkaügyi Központ – 

munkanélküliek 

regisztrálása 

Közép táv 

Tanulóink 

viselkedéskultúrája feleljen 

meg az elvárható 

társadalmi normáknak, a 

házirendnek. 

Minden évfolyam 

osztályfőnöki tematikája 

tartalmazza a 

viselkedéskultúra 

meghatározott elemeit. 

Minden kolléga használja 

ki az adott szituációkat a 

nevelési lehetőségekre. 

Egész évben egyetlen 

negatív visszajelzés sem 

érkezik „külső forrásból” 

intézményünkre.  

Egész évben 3-nál több 

fegyelmi eljárást nem kell 

lefolytatni az 

intézményben. 

Bejelentések száma. 

Fegyelmi eljárások 

jegyzőkönyveinek száma. 

Közép táv 
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Cél Feladat Sikerkritérium Indikátor Megvalósítás időtartama 

Végzős tanulóink sikeres 

felkészítése a felsőfokú 

tanulmányokra. 

Tehetségek felismerése, 

tehetséggondozó 

foglalkozások szervezése. 

Végzős tanulóink 60%-a 

felsőfokú tanulmányokat 

folytat.  

Emelt szintű foglalkozások 

létszáma eléri a 10 főt 

tantárgyanként. 

OM iskolai rangsora. 

Tantárgyfelosztás. 
Közép táv 

Az iskola környezeti 

kultúrájának, tárgyi 

eszközellátottságának 

fejlesztése. 

Pályázati lehetőségek 

kihasználása. 

Környezetünk megóvása – 

ügyeletes tanár, ügyeletes 

diák feladatainak 

összehangolása. 

Évente kb. 5 millió Ft 

fejlesztési lehetőség. 

Tantermi „rongálós füzet”-

ben havonta 2-nél több 

bejegyzés nincs. 

Pályázati összegek kimutatása. 

Iskolánkba látogatók 

véleménynyilvánítása. ÁNTSZ 

ellenőrzési jegyzőkönyvek 

„rongálási füzet” bejegyzéseinek 

száma. 

Folyamatos 

Tanári és diákügyelet 

hatékonyabb, összehangolt 

működése. 

Osztályfőnöki 

munkaközösség hozza létre 

a tanári és diák ügyeleti 

beosztást. DÖK kezelje 

kiemelt feladatként a 

diákügyelet kérdését. 

Tanítási szünetekben nem 

történik baleset, a tanítási 

idő alatt biztosítani tudjuk 

az intézmény zártságát. 

Ügyeletesek ellenőrzése. 

Tanulói balesetek 

jegyzőkönyvei. 

Lakossági bejelentések (pl. 

iskolán kívüli dohányzás). 

Rövid táv 

Nemzetközi kapcsolatok 

bővítése 

Nemzetközi pályázatokon 

történő részvétel 

testvériskolák bevonásával 

új kapcsolatok teremtése. 

Bekapcsolódás a Leonardo 

programba. 

Horvátországi, olaszországi 

kapcsolatteremtés. 

Pályázati program. 

Cserelátogatások száma. 
Közép táv 
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Cél Feladat Sikerkritérium Indikátor Megvalósítás időtartama 

Partneri igények 

megismerése, beépítése a 

nevelő-oktató munkába. 

Évenkénti felmérések és 

összesítésük. 

Esetleges új szakmai 

képzések beépítése a 

képzési struktúrába. 

Szülők 60%-a megjelenik a 

szülői értekezleten. 

A megkérdezettek 90%-a 

válaszol a kérdőívekre, 

kérdésekre. 

A partnerek 90%-a egyetért 

az intézményi 

folyamatokkal. 

Beérkezett kérdőívek 

száma. 

Szülői értekezletek jelenléti 

ívei. 

Intézményi folyamatok 

kiértékelésének 

eredményei. 

Közép táv 

Intézményi értékelések 

rendszerének fejlesztése. 

Értékelési rendszer 

szintenkénti 

meghatározása, 

visszacsatolás biztosítása. 

Iskolai értékek folyamatos 

megjelenése a mérésekben. 

Félévi, év végi tantestületi 

jegyzőkönyvek, 

Mérési lapok, intézkedési 

tervek. 

Közép táv 

„Egész életen át tartó 

tanulás” biztosítása, 

fejlesztése 

Modul rendszerű, 

iskolarendszeren kívüli 

képzések biztosítása. 

Felnőttképzési marketing 

fejlesztése. 

Felnőttképzési terv 

teljesítése. 

Felnőttképzési terv. 

Tanfolyami kimutatások. 

Szakmai 

vizsgajegyzőkönyvek. 

Folyamatos 

Kollégiumi környezet 

komfortfokozatának 

folyamatos fejlesztése. 

Pályázati lehetőségek 

kihasználása. Belső 

bevételek forrásának 

növelése. DÖK 

javaslatainak koordinálása. 

8 tanulónként 1 

számítógép. 

Internet bekötése a 

kollégiumi 

számítógéptermekbe. 

Számítógép/létszám arány 

alakulása. 

Informatikai labor 

kihasználtsági mutatója. 

Hosszú táv 
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Cél Feladat Sikerkritérium Indikátor Megvalósítás időtartama 

A kollégiumi létszám 

évközi stagnálásának 

elérése 

Ifjúságvédelmi felelős, 

nevelőtanárok fokozott 

odafigyelése a 9. 

évfolyamos kollégistákra 

(családi környezet 

hiányának pótlása), 

kollégiumi normák 

elfogadtatása. 

Évente a kollégiumi 

létszám csökkenése  

max. 5 %. 

Létszámstatisztika. Folyamatos 
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2.3. Folyamatos fejlesztés 

 

„…amit jónak tapasztalunk, tartsuk meg….”  

     (Pound) 

 

 Meglévő folyamataink rendszeres áttekintése, az értékek kiemelése, a hibák feltárása 

alapja a folyamatos fejlesztésnek. Az intézményi munka különböző területeit meghatározott 

időközönként felülvizsgálva, saját magunk is korrigálhatjuk folyamatainkat, így garantált az 

intézményi folyamatok minőségi végrehajtása. 

 

2.4. A nevelőtestületi csapatmunka kialakítása, működtetése: 

 

 A nevelőtestületi kohézió alapja az iskola által preferált értékek konszenzusos 

kialakítása. A nevelőtestület minden tanév során felülvizsgálja nevelési céljait, elképzeléseit 

azok megvalósításáról. Ezt a tantestület pedagógiai hitvallásában fejezi ki. Elemző 

munkájában ajánlásokat fogalmaz meg a tantestület minden tagja felé, hogy az identifikációs 

folyamatban milyen értékpreferenciákat közvetítsen tanítványai felé. 

 Ezt a munkáját aktuális feladatokra létrehozott munkaközösségekben végzi. A 

munkaközösségek az elvégzett munkájuk eredményét tantestületi értekezleteken adják közre 

ajánlás formájában. A testület dönt a munkaközösségekben kialakított álláspont tantestületi 

elfogadásáról. A munkaközösségek által végzett munka során az iskola vezetősége olyan 

jellegű támogatást ad az elvégzendő munkához, ami erősíti a munkaközösség identitását a 

testületben. Munkarendjüket, munkájuk célképzeteit, majd beszámolóikat a testület fogadja 

el. 

 

2.5. Megrendelői elégedettség biztosítása 

 

 A megrendelői elégedettség biztosítása az egyik legfontosabb érték, ami az intézményi 

fenntartás egyik értelme és feltétele. 

 Az intézményi helyzetfelmérésre és a partnereink – külső, belső vevők – 

meghatározására első alkalommal a 2001/2002-es tanév elején került sor. A partnerek 
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azonosítása és igényeik, elégedettségeik felmérését követően elemeztük a kapott 

eredményeket. 2001. decemberéig előzetesen megfogalmaztuk azokat az intézményi célokat, 

amelyek a partneri igények kielégítését szolgálják. A célok elfogadására a 2001/2002-es tanév 

félévi értekezletén került sor. A megvalósulást folyamatosan figyelemmel kísérik a feladatért 

felelős kollégák. A szükséges korrekciókat a feladat felelősei javaslata alapján az iskola 

vezetősége határozza meg. A tanév végén az EFQM-modell iskolánkra adaptált változatával 

önértékelést végeztünk és végzünk. A folyamatost fejlesztést a PDCA-SDCA ciklus által 

meghatározott módon valósítjuk meg. 

 

2.6. Teljeskörű visszacsatolási rendszer működtetése (tanulók, szülők, pedagógusok, 

fenntartó, szakértők) 

 

Az iskolában folyó tevékenység értékeléséről, elemzéséről, a trendekről a feladatot 

ellátó szakterület felelősének munkaanyaga alapján az iskola vezetősége ad tájékoztatást az 

érintetteknek. 

A tájékoztatási kötelezettséget a tanulók, a szülők felé évente egy alkalommal 

gyakorolja az iskola vezetősége. Más esetekben – mint pl. a fenntartó felé – visszacsatolásra a 

feladatok elvégzését követően aktuálisan kerül sor. 

 

2.7. A minőség fenntartását célzó intézkedések, feljegyzések, dokumentálásának rendje 

 

 Az iskolában folyó munka minőségi fejlesztését ún. projektlap szolgálja. A 

projektlapon szerepel a feladat leírása, a feladatban közvetlenül érintettek felsorolása, a 

feladat elvégzésének ideje. A projektlap tartalmazza még a megbeszélt feladatokat, a 

meghatározott feladatokat felelőssel, határidővel, illetve a feladat értékelésére vonatkozó 

adatokat. 

 A minőségbiztosítási feladatok megvalósítását a mellékletben található ellenőrző 

lapok, feladatlapok, kérdőívek alapján végezzük el. 
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3. Intézményi minőségfejlesztési rendszer 

 

3.1. A vezetés felelőssége, elkötelezettsége 

 

3.1.1. Intézményünk vezetésének elkötelezettségét az alábbiakkal kívánjuk megfogalmazni: 

 

- Az intézmény minden szintjén tudatosítjuk a partneri elvárások és a jogszabályi 

követelmények teljesítésének fontosságát. Ezt tükrözi Küldetésnyilatkozatunk, 

Pedagógiai Programunk, éves munkatervünk, s ezt erősítjük a nevelőtestületi 

értekezleteken, a munkaközösségi megbeszéléseken. 

- Az intézmény vezetősége meghatározta és vezetőségi átvizsgáláson rendszeresen 

aktualizálja az intézmény stratégiai céljainak elérését támogató minőségpolitikáját. 

- Az intézmény vezetősége évente legalább egyszer vezetőségi átvizsgálás keretében 

értékeli a minőségirányítási rendszer eredményességét, a minőségcélok és a 

folyamatos fejlődés megvalósulását. 

- Intézményünk biztosít minden olyan erőforrást (pénzügyi, humán és eszköz, stb.), 

amely szükséges az eredményes működéshez. 

 

Az FVM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági és Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc, Szentlőrinc vezetősége vállalja, hogy a kiépített 

és működtetett (MR)-t fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség 

megtartása és javítása (újabb partnerek megnyerése) céljából. 

 Az FVM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági és Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc, Szentlőrinc munkatársai felelősséget viselnek a 

(MP) megvalósításáért, a (MC) eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű 

végrehajtásáért. 

 Minden munkatárs joga és kötelessége a szolgáltatásaink bármely fázisában észlelt, a 

minőséget károsan befolyásoló jelenségeket felismerve azokat a hatáskörrel felruházott 

kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozó javaslatot tenni. 
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3.1.2. Jogi megfelelés 

 

 Az intézmény vezetője felelős az intézmény jogszerű működéséért. Az SZMSZ-ben 

összefoglalt törvények, különböző szintű rendeletek, belső szabályzatok hozzáférését minden 

dolgozó részére munkaidőben az igazgatóhelyettesi irodában lehetővé teszi. 

 

3.2. Vezetés 

 

3.2.1. Jövőképalkotás 

 

„Ne annyit markolj, amennyit akarsz, hanem amennyit a kezedben tudsz tartani!” 

(Seneca) 

 

 Bár joggal lehetünk büszkék intézményünk eddig elért eredményeire, nem hisszük, 

hogy csupán ezek megőrzését kellene célul kitűzni a következő időszakra. 

 Véleményünk szerint a jövőben részben ugyanezt kell tennünk, amit eddig, csak 

fokozottabb erőkoncentrációval, még nagyobb eredményességgel, részben új célok eléréséért 

kell küzdeni. 

 Az FVM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági és Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc, Szentlőrinc a jövőben is meg kívánja őrizni a 

régióban megszerzett kiemelkedő, elismert szakképző hírnevét, ami egyben kötelez is 

bennünket. Földrajzi elhelyezkedésünk, infrastrukturális ellátottságunk, nevelőtestületünk 

magas szintű szakmai kompetenciája alkalmassá tesz bennünket régiós, integrált szakképzés 

megszervezésére. 

 Arra törekszünk, hogy az általános és szakképzésben is az új kihívásnak, az európai 

normáknak megfeleljünk, biztosítsuk tanulóink számára az esélyegyenlőséget, az egyéni 

képességek kibontakozását. Képzéseinket a piaci igényekhez és a partneri elvárásokhoz 

igazítjuk. 

 Arra törekszünk, hogy nevelőtestületünk informatikai képzettsége magas szintű, 

multimédiás órák megtartását is lehetővé tegye. A külső és belső továbbképzések során 
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szeretnénk elérni, hogy a pedagógusaink 90%-a rendelkezzen számítógépkezelői 

ismeretekkel. 

 Szakmai képzésünk nem csak elméleti, hanem gyakorlati területén is törekszik az EU-

konform fejlesztésre. Tangazdaságunk innovációja során EU normáknak megfelelő 

mintagazdaságok kialakítására törekszünk. 

 Képzési struktúránkban nagy szerepet szánunk az akkreditált felsőfokú képzésnek. 

Felnőttoktatás területén – az élethosszig tartó tanulás elvét figyelembe véve – az átképzésekre, 

piaci igényekhez igazodó kínálattal igyekszünk partnereink igényeit szolgálni. A 

mezőgazdaság területén fontos szerepe van a szaktanácsadásnak. A regionális szaktanácsadási 

központ feladatait hosszú távon is felvállaljuk. 

 

3.2.2. Küldetésnyilatkozat 

 

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. 

Amit az iskolában tanulunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó 

oktatási rendszer szellemi tehetségeire gyakorol, megmarad.” 

          (Eötvös József) 

 

Tanulóinknak minden oktatási területen jól konvertálható tudást szeretnénk biztosítani. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók ne a munkanélküliek táborát 

növeljék, hanem egzisztenciát tudjanak teremteni maguknak, legyenek képesek a 

munkaerőpiacon érvényesülni. 

 Fel kell készíteni tanulóinkat az iskolai évek alatt a hatékony tanulási módszerek 

elsajátítására, alkalmassá kell tennünk, hogy bármikor átképezhesse, továbbképezhesse 

magát. Az enciklopédikus tájékozottság helyett a képességek fejlesztésére tesszük a 

hangsúlyt. 

 Iskolánk által közvetített értékek egyrészt hozzájárulnak a szűkebb és tágabb emberi 

közösségek fejlődéséhez, másrészt a tanulók fejlődését is elősegítik. 

 Szeretnénk, ha nevelőmunkánk során a tanulók nemzeti és európai identitás-tudata 

kialakulna, továbbfejlődne. 
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 Szeretnénk, ha tanulóink személyiségfejlődésében fontos szerepet kapna a környezeti 

kultúra, a kommunikációs kultúra, a tolerancia. 

 Iskolánk nyitottságra törekszik, közvetlen és közvetett partnereinek igényeit szem előtt 

tartva alakítja tevékenységeit, szolgáltatásait. 

 Azt valljuk, hogy tanulóink nevelése sem kizárólag az iskola feladata. Fontosnak 

tarjuk tehát, hogy a szülőkkel együttműködve, közös elvárásokat támasszunk a tanulókkal 

szemben, gondoskodjunk harmonikus testi-lelki fejlődésükről. 

 Szeretnénk, ha tanulóinkban olyan bizalmat, tudásvágyat alakítanánk ki, hogy 

felnőttként is átképzéseik során intézményünk szolgáltatásait vennék igénybe. 

 

3.2.3. Vezetés felelőssége, hatásköre 

 

Az intézmény igazgatójának felelőssége: 

 

- a rendszer működtetése és felügyelete, 

- az iskola minőségpolitikájának érvényesítése és karbantartása minden szinten, 

- a minőségügyi vezető tevékenységének közvetlen felügyelete, 

- a minőségügyi felülvizsgálatok értékelése, szükség esetén kezdeményezése, 

- a szükséges döntések meghozatala és végrehajtásuk ellenőrzése, 

- a szakmai oktatás, képzés meghatározása. 

 

Az intézmény igazgatója bízza meg a minőségügyi vezetőt. A minőségügyi vezető feladata, 

hatásköre: 

 

- MIP bevezetése, működtetése, fejlesztése, irányítása. 

- A folyamatok nem megfelelősége következtében fellépő hibák megelőzése 

érdekében intézkedések, megoldások kezdeményezése, a megvalósítások ellenőrzése. 

- A minőségbiztosítási tevékenységek irányítása. 

- A vezetőségi átvizsgálásban való közreműködés. 

- A belső ellenőrzések, értékelések tervének elkészítése, szervezése, lebonyolítása. 

- Eljárások kidolgozása. 
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- A minőségügyi rendszer alapdokumentumainak periodikus felülvizsgálata. 

- Javaslattétel a munkatársak minőségügyi továbbképzésére. 

- Statisztikák, elemzések készítése. 

- Feladatai elvégzésébe segítő munkatársakat vonhat be. 

 

A vezetőség és a munkatársak felelősségi körét és hatáskörét az intézmény SZMSZ-e 

és a munkaköri leírások rögzítik. Minden munkatárs felelősségi- és hatáskörébe tartozik a 

maga területén a minőség iránt elkötelezett tevékenység, az előírások betartása, a hibák 

jelzése feletteseinek. 

 

3.2.4. Intézményi szervezeti fejlesztés 

 

 A mindenkori fejlesztéseket az aktuális környezeti, financiális feltételek, fenntartói 

elvárások pályázati lehetőségek, az intézmény aktuális stratégiája, partneri elvárások 

határozzák meg. 

 Az aktuális innovatív tevékenységeket az éves munkaterv rögzíti, a közép és hosszú 

távú fejlesztéseket az intézményi fejlesztési tervek tartalmazzák. 

 

3.2.5 Belső kommunikáció 

 

 A belső kommunikáció egyik legjelentősebb típusa a szóbeli információáramlás. 

 

Megvalósulási színterei: 

 

- vezetői értekezletek, 

- kibővített vezetői értekezletek, 

- összdolgozói értekezlet, 

- tantestületi értekezlet, 

- munkaközösségi értekezlet, 

- célcsoport/téma, 

- egyéb szóbeli tájékoztatások, 
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- munkamegbeszélések, egyeztetések, diákparlament. 

 

A megadott szinteken a kommunikáció tárgya lehet az intézmény működését érintő és 

erre ható információk egésze, része, a működésből származó információk, illetve az ezekkel 

összefüggő munka és feladat meghatározások, a feladat végrehajtásával kapcsolatban döntő, 

végrehajtó, együttműködő, tájékoztatást kapó vezetők, munkatársak meghatározása. 

Az értekezletre meg nem hívott, vagy valamilyen okból távol lévő munkatársak 

tájékoztatását az adott értekezleten jelen lévő közvetlen felettesük végzi el a rájuk vonatkozó 

információk átadásával. 

Az összdolgozói, a tantestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül, a többi szóbeli 

kommunikáció esetén eseti döntés alapján készül dokumentum. 

A szóbeli kommunikáció során megvalósul, a folyamatos kétirányú visszacsatolás. A 

szóbeli információközlés módja lehet az iskolarádió, videóhálózat. 

 

A belső kommunikáció írásos színterei: 

 

- falitáblán, hirdetőtáblán megjelenített információk, 

- megfelelő helyen kifüggesztett információs dokumentumok, jogszabályok, 

- könyvtárban, tanüzemekben elhelyezett hirdető, információs anyag, 

- körlevelek, utasítások, bizonylatok, 

- hirdetőkönyv információi, 

- elektronikus úton megjelenített információk, 

- jogszabályok, szabályzatok, 

- írásos jelentések. 

 

Információáramlás módjai: 

 

- szóbeli megbeszélések, szóbeli tájékoztatások, 

- beszámolók készítése (adott témában, meghatározott felelős személy elkészítésében, 

tervszerűen meghatározott időszakonként / vagy eseti jelleggel felkérésre), 

- féléves statisztikák készítése, 
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- féléves, éves munkák értékelése, 

- számszaki nyilvántartások, beszámolók, tájékoztatók készítése, 

- közvetlen, közvetett partnerek kérdőíveinek feldolgozása és értékelése 

- jogszabályok, szabályozók elérhetővé tétele. 

 

Az előírt / vagy eseti beszámolók értékelések, statisztikák, nyilvántartások, egyéb 

dokumentumok elkészítésének felelőse jogszabályilag meghatározott vagy a témában illetékes 

felelős vezető jelöli ki a kompetens személyt és az elkészítés határidejét, módját. 

 

Értekezlet típusa Gyakorisága Összehívó 

Alakuló értekezlet iskolakezdés előtt egy héttel igazgató 

Tanévnyitó értekezlet 
évente egyszer 

(tanévkezdéskor) 
igazgató 

Nevelési értekezlet félévente igazgató 

Tanévzáró értekezlet évente egyszer (tanév végén) igazgató 

Vezetőségi értekezlet hetente igazgató 

Kibővített vezetőségi 

értekezlet 
havonta igazgató 

Munkaközösségi megbeszélés két havonta munkaközösség vezető 

Diákönkormányzat két havonta DÖK segítő tanár 

Iskolagyűlés évente igazgató 

Osztályozó konferencia félévente igazgató 

Technikai dolgozók 

megbeszélése 
két havonta gazdasági vezető 

 

 Szükséges esetben az igazgató, az igazgatóhelyettesek, valamit a munkaközösség 

vezetők rendkívüli értekezletet is összehívhatnak. Az értekezleten jelenléti ív és jegyzőkönyv, 

illetve emlékeztető készül, amelyeket az iskolatitkár időrendi sorrendben lefűzve őriz. 
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 Az értekezletek közötti időszakban az intézmény működését befolyásoló 

információkról az iskola vezetése hivatalos hirdetést ad ki, melynek tudomásulvételét a 

kollégák az aláírásukkal jelzik. 

 

3.2.6. Elismerés, támogatás 

 

 Az intézmény vezetése minden alkalmat megragad arra, hogy a pedagógus és nem 

pedagógus alkalmazottakat ösztönözze a minőségi munka végzésére, az intézmény 

költségvetési lehetőségeihez mérten nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is igyekszik a 

kiemelkedő, példamutató munkát díjazni, amelynek alapelveit a kollektív szerződésben 

szabályoztuk. 

 A dolgozók nagy többségét érintő esetben az igazgató kikéri a szűk vezetésen kívül a 

Közalkalmazotti Tanács és a Reprezentatív Szakszervezet véleményét is. 

 

3.3 Tervezés, szervezés 

 

Az intézmény irányításának minden szintjén szükség van tervezésre, mert 

 

- A tervezés adja a szervezet működésének tudatosságát, mert elkerüli a spontaneitást. 

Megfelelő perspektívát ad: megmutatja, hogy a szervezet mit kíván elérni 

meghatározott időszakon belül. 

- Eligazodást nyújt az intézmény tagjai számára. Világossá teszi mindenki előtt, hogy 

milyen teendői vannak, és ezek hogyan kapcsolódnak az intézmény munkájának 

egészébe, és mindez hogyan kapcsolódik a társadalmi igényekhez. 

 

A tudatos munkavégzés alapvető követelménye, hogy hosszabb időegységet átfogó, 

meghatározó tervet, stratégiai tervet készítsen az intézmény. Ilyen távlati terv a Pedagógiai 

Program, az Öt éves továbbképzési terv, a Helyi tanterv, a Stratégiai terv és az IMIP. 

A távlati terveket operatív tervekké bontjuk le – éves munkatervet, éves beiskolázási 

tervet, éves munkaközösségi terveket, tanmeneteket készítünk. 

A napi tervek készítésének alapja az operatív tervek (óravázlat, munkalap, stb.) 
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A tervezés során: 

 

- megfogalmazzuk a célokat, 

- meghatározzuk a feladatokat, 

- hozzárendeljük az eszközöket, forrásokat, módszereket, 

- megjelöljük a felelősöket, 

- kitűzzük a határidőket, 

- kidolgozzuk a célok, feladatok teljesülésének, ellenőrzésének módját. 

 

3.3.1. Minőségügyi célok megfogalmazása 

 

 A minőségügyi célokat, az iskolai alapdokumentumok alapján, a minőségügyi vezető 

és az iskolavezetés fogalmazza meg, figyelembe véve a közvetlen és közvetett partneri 

igényeket. A minőségügyi vezető gondoskodik a minőségügyi célok intézményi 

nyilvánosságra hozataláról. A célrendszer rendszeres felülvizsgálata a minőségügyi vezető 

feladata. 

 

3.3.2. Minőségügyi feladatok meghatározása 

 

 A rövid-, és középtávú tervek készítésénél van igazán jelentősége. A rövidtávú tervek 

készítésénél konkrétan kijelölésre kerülnek azok a feladatok, amelyek végrehajtására a 

Pedagógiai Programban, helyi tantervben, MIP-ban kitűzött célok megvalósítását szolgálják. 

A konkrétan megfogalmazott feladatokhoz teljesítési határidőt, és felelős személyt kell 

kijelölni. A felelős végrehajtó személyt megfelelő hatáskörrel és döntési jogkörrel ruházza fel 

az igazgató. 

 

3.3.3. Személyi, tárgyi feltételek, munkakörülmények biztosítása 

 

 Az FVM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági és Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc, Szentlőrinc vezetése az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatában, valamint a Közalkalmazotti Szabályzatában rögzítetteknek 
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megfelelően érdekelt abban, hogy olyan felkészült szakembereket alkalmazzon, akik 

megfelelnek a hatályos kormányrendelet képesítési előírásainak és feladataikat magas 

színvonalon képesek ellátni. A vezetőség ezen dokumentumokban szabályozza a 

munkatársak, célkitűzéseinek megfelelő, felkészültségét, tudatosságát, érdekeltségét, amellyel 

biztosítja a minőségcélok megvalósulását. Ennek érdekében folyamatosan gondoskodik 

munkatársainak továbbképzéséről, átképzéséről, biztosítja annak feltételeit. 

 Az FVM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági és Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc, Szentlőrinc olyan továbbképzéseket támogat, 

amelyek mindenekelőtt az adott munkakör ellátásához szükséges, hasznosítható ismereteket 

tartalmaznak. Az intézmény és az egyén érdekeit is figyelembe veszi. Ennek érvényesülése 

érdekében szabályozza a munkatársak továbbképzését és annak dokumentálását. 

 A képzés célja, hogy az FVM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági 

és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc, Szentlőrinc valamennyi belépő 

új pedagógusa és egyéb munkatársa számára alapozó minőségügyi (és szükség szerint 

munkabiztonsági) oktatással, a régebben alkalmazott személyek számára eseti szakmai, 

minőségügyi és biztonsági oktatással biztosítsa a magas szakmai szintű, minőségügyi és 

biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket, illetve azok naprakész fejlesztését. A 

minőségügyi oktatás hosszú távú célja emellett, hogy növelje a tudatos minőségjavítás 

igényét, beleértve a helyesbítések önálló kezdeményezését is. 

 A képzési igényt rendszeresen felmérjük, melynél az intézmény minden 

munkatársának javaslatát figyelembe vesszük. 

 A felmérés alapja lehet: 

 

- Az illetékes vezető vagy munkatárs javaslatot tesz, hogy kinek milyen 

képzésen kellene részt vennie az oktatás-nevelés minőségének javítása 

céljából. 

- A partnerek reklamációja, mely szükségessé teszi a pedagógusok vagy egyéb 

munkatársak (vagy csak egy-két dolgozó) képzését. 

- Minőségpolitika, a minőségfejlesztési-rendszer működésére, a dokumentumok 

felhasználására vonatkozó oktatás. 

- A pedagógusok előlépésének biztosítása (nyelvi képzés, vezetőképzés, stb.) 
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- Az érvényes iskolai Továbbképzési Program 

 

A javaslatok és a jogos igények alapján az igazgatóhelyettes a minőségügyi vezetővel 

együttműködve oktatási tervet készít, melyet a tantestület hagy jóvá. Biztosítjuk a megfelelő 

képzettségi színvonalat, ehhez az erőforrásokról gondoskodunk. Az oktatások saját és külső 

szakemberek, illetve oktató intézetek, intézmények igénybevételével történnek. Különös 

gondot fordítunk a minőségügyi rendszer, minőségpolitika oktatására, az azzal kapcsolatos 

tájékoztatásra. 

 

3.3.4. Minőségügyi képzés 

 

1. Vezetők 

A képzés célja a minőségügyi rendszer megértetése, az eszközök és 

módszerek bemutatása, amelyek a vezetés részvételéhez szükségesek a 

rendszer működtetésében, továbbá a rendszer hatékonysága 

értékeléséhez szükséges kritériumok ismertetése. 

2. Pedagógusok 

A pedagógusok és egyéb munkatársak képzése azt célozza, hogy saját 

területükön minél jobban járuljanak hozzá a minőségi rendszer sikeres 

és hatékony működtetéséhez. 

Az ellenőrzési feladatokat ellátó és a végrehajtást végző munkatársak 

képzése kiterjed a rendelkezésünkre bocsátott dokumentáció 

értelmezésére, használatára, továbbá a feladataik és a minőség közötti 

kapcsolat ismertetésére is. 
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3.3.5. Motiváció 

 

1. Általános 

A pedagógus és a nem pedagógus személyzet motivációja feladataik 

megértésével, és annak ismeretével kezdődik, azaz, hogy ezek a 

feladatok hogyan illeszkednek bele az intézmény tevékenységébe. A 

munkatársakkal meg kell ismertetni a megfelelő munkavégzés 

előnyeit, és a hiányos munkavégzésnek az iskolai közösségre, a 

partnerek megelégedettségére és az oktatási költségekre gyakorolt 

hatását. 

2. Az alkalmazás 

köre 

A minőségi teljesítményre motiválás nem csak az oktatási-nevelési 

tevékenységet végzőkre illetve kiszolgálókra terjed ki, hanem a 

dokumentáció, a beszerzés és az ügyvitel területén dolgozókra is. 

3. A minőség mérése 

Az egyes területek teljesítményét évente értékelni kell, s azt közzé kell 

tenni, hogy az érintettek láthassák, mit valósítottak meg, s ez 

ösztönözze őket a megfelelő minőség előállítására. 

 

A képzés az alábbi főbb témakörökben történhet: 

 

1. Felső vezetők 

 

- posztgraduális képzés (szakmai, menedzsment ismeretek), 

- minőségügyi képzés (működtetés módja, előnyei), 

- nyelvi továbbképzések, 

- számítógépes felhasználói ismeretek fejlesztése. 

 

2. Pedagógusok és egyéb munkatársak 

 

- szakterületi, szakmai továbbképzések, 

- minőségügyi képzés (működtetés módja, előnyei), 

- nyelvismeret. 
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3. Új belépők alapoktatása 

 

- szakterületi, szakmai továbbképzések, 

- munka-, és balesetvédelmi oktatás, 

- tűzvédelmi oktatás, 

- minőségügyi képzés. 

 

 Az FVM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági és Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc, Szentlőrinc igazgatója továbbképzéssel 

kapcsolatos feladatait tervezetten, szabályozottan, dokumentáltan valósítja meg, jogszabály 

szerint elkészíti az éves Beiskolázási Tervet. 

 A továbbképzés tervszerűségét biztosítja, hogy a belső képzési terv részét képezi az 

intézmény éves képzési tervének. 

 A belső képzés indításáról létrejövő igazgatói döntés alapján, a munkaközösség 

vezetők a maguk szakterületén áttekintik az egyes munkakörök ellátásához szükséges 

végzettség meglétét, együttműködve a szakmai vezetőkkel. Szükség szerint elvégzik a 

megfelelő módosításokat és erről tájékoztatást adnak vezetői értekezleteken. A változásokat 

dokumentálják. 

 Az igazgató döntése alapján, ő, az iskolavezetés, valamint a közvetlen alárendelt 

munkatársak munkaköri leírását, az alsóbb vezetők pedig, a többi munkaköri leírást 

felülvizsgálják és szükség szerint módosítják, együttműködve a szakmai vezetőkkel és az 

érintett munkatársakkal. A változtatásokat dokumentálják. 

 Az igazgató dönt a tanulmányi, a tanulmányúti, valamint a képzési szerződések 

megkötéséről. Erről szóban tájékoztatja a szakterületek vezetőit, az érintett munkatársakat, a 

vezetői értekezleten. 

 Az igazgató, a helyettesek és az érintett munkatársak együttműködésével, megköti a 

szerződéseket, és ezt dokumentálja. Erről vezetői értekezleten szóban tájékoztatja a szakmai 

vezetőket és a minőségirányítási vezetőt. 

 A belső képzések megvalósításáról / megvalósulásáról az igazgató dönt, a feladatokat 

a szakterület vezetői, az érintett munkatársak együttműködésével, hatják végre. A 
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végrehajtásról vezetői értekezleten, szóban folyamatosan tájékoztatást adnak. A belső képzés 

személyenkénti teljesülésének követése és értékelése megtörténik. 

 A tanulmányi kötelezettségek teljesítését, a szerződésekben foglaltak megvalósulását 

az igazgató ellenőrzi és dokumentálja a szakterületen dolgozó beosztottaival, együttműködve 

az érintett munkatársakkal. Erről vezetői értekezleten, szóban tájékoztatást ad. 

 A tanulmányi kötelezettségek, szerződések nem teljesítésekor az igazgató, 

együttműködve a helyettesével, a szakmai vezetőkkel és az érintett munkatársakkal, törvényes 

felhatalmazása és a méltányosság figyelembe vételével jár el a nem teljesítővel szemben. 

Szerződést módosít vagy a szerződést felbontja és meghozza a munkajogi döntést. Erről 

tájékoztatást ad vezetői értekezleten és döntéséről értesíti az érintett munkatársakat, a 

megvalósítást dokumentálja. 

 Az igazgató döntése alapján, a közismereti igazgatóhelyettes beszámolót készít az 

éves belső képzés teljesítéséről, együttműködve a minőségügyi vezetővel, a szakterületek 

vezetőivel. A beszámolót írásban eljuttatja az igazgatónak. 

 Az intézmény az általa felvállalt szolgáltatásokhoz rendelkezik a megfelelő humán 

erőforrással és tárgyi eszközellátottsággal. 

 Az oktatástechnikai berendezések felügyelete az elektronikus berendezések 

telepítésével és javításával kapcsolatos teendőket foglalja magába. 

 A berendezések használatáért és felelős őrzéséért a leltárfelelőstől az eszközök 

átvevője felel. A feladatuk az is, hogy a használat közben szerzett, a berendezésekkel 

kapcsolatos tapasztalatok alapján intézkedjenek, hogy minden kisebb hiba a berendezés 

tényleges tönkremenetele előtt kijavítható legyen. Kötelességük továbbá a berendezések 

használatát pontosan és szakszerű módon végezni, meghibásodás esetén a gondnokot, 

nagyobb hiba esetén az igazgatót is értesíteni. 

 A rendszergazda köteles a számítógépek és a szoftverek előírásszerű, jogszerű 

használatáról gondoskodni, az állapotokról, a szükséges beszerzésekről beszámolni az 

igazgatónak. Az igazgató dönt a beszámoló elfogadásáról, és meghatározza a szoftverek, 

hardverek tárgyában szükséges intézkedéseket. 

 Az intézmény oktatási helyszíneinek, épületeinek valamint a gyakorlati oktatáshoz 

szükséges gépeknek, berendezéseknek a gondozása, biztonságtechnikai, és állag felügyelete 

az illetékes feladata. A gépek felügyeletét nyilvántartó lista segíti. A feladat megoldásához 
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felhasználják a gépkönyveket, azok hiánya esetén utasítást készítenek a szükséges gondozási 

feladatokról. Az utasítás tartalmazza a teendőket, az elvégzés gyakoriságát és minden 

szükséges eszközét és anyagszükségletét. 

 Az intézmény külön helyiséget biztosít a minőségfejlesztési rendszert működtető team 

munkájához, az iskola hardvereit és szoftvereit a team használhatja. 

 Az intézmény igazgatója elkötelezett a minőségfejlesztési rendszer működtetésében, 

biztosítja a rendszer folyamatos működésének személyi és tárgyi feltételeit és dokumentációs 

eszközrendszerét. 

 

3.4. Ellenőrzés, elemzés 

 

 Az intézményi folyamatok minőségének biztosítása és fejlesztése egyik eszköze az 

ellenőrzés. Az ellenőrzési kötelezettséget az intézményi SZMSZ, a munkaköri leírások, a 

Pedagógiai Program írják elő. 

 Az elvégzendő ellenőrzések célja, hogy: 

 

- időben felismerjük az előírásoktól való eltérést, 

- a nem megfelelőséget azonnal megszüntessük, 

- megelőzzük azokat a károkat, amelyek a nem megfelelő folyamatok idézhetnek 

elő, 

- igazoljuk az előírásoknak való megfelelést. 

 

Az elvégzendő ellenőrzések, azok gyakorisága és a vizsgálati módszerek 

meghatározása a fenntartó, a szülők, a tanulók elvárásainak és a vonatkozó jogszabályok 

figyelembevételével történik. Az egyes ellenőrzések és vizsgálatok megtörténte és 

eredményei dokumentálásra kerülnek. 

 

3.4.1. Vezetői ellenőrzés 

 

 Az ellenőrzés elengedhetetlen része a vezetői tevékenységeknek, szoros kapcsolatban 

van a többi vezetési funkcióval. 
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 Az iskolavezetés – meghatározott, évenként tervezett módon – ellenőrzi a 

munkaközösségek munkáját, óralátogatások alkalmával ellenőrzi és értékeli a szaktanárok 

munkáját, ellenőrzi értékelési terveinek betartását. A vezetői ellenőrzéseknek egymásra épült 

szintjei vannak. 

 

Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 

- igazgató, 

- igazgatóhelyettesek, 

- gyakorlati oktatásvezető, 

- munkaközösség vezetők, 

- gazdasági vezető. 

 

A vezetői szintek mindegyikén az ellenőrzési tevékenységet évente a munkaterv 

mellékletében szabályozzuk. A vezetői ellenőrzések rendszerét az iskola vezetési 

szerkezetében leírtaknak megfelelően építjük fel. Az adott szinten végrehajtott ellenőrzésekről 

összefoglaló jelentést készít az ellenőrzést végző, s tájékoztatást ad felettesének. 

 Az intézmény igazgatója, az általa elvégzett ellenőrzések eredményéről a vezetői 

értekezletet, illetve félévkor és év végén a tantestületet tájékoztatja. E tájékoztatóban 

felhasználja beosztottjai ellenőrzéseinek legfőbb megállapításait is. 

 

Az ellenőrzések területei: 

 

1. Adminisztráció: 

 

- osztálynaplók vezetése – ellenőrizheti: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnöki 

mk.vezető 

- tanmenet – ellenőrizheti: igazgató, igazgatóhelyettes,  

- anyakönyvek, bizonyítványok – ellenőrizheti: igazgató, igazgatóhelyettes, gyakorlati 

oktatásvezető 

- gyakorlati napló – ellenőrizheti: igazgató, igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető. 
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2. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése: 

 

- tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások, gyakorlati foglalkozások látogatása: 

igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők, gyakorlati oktatásvezetők, 

- tanulói munkák ellenőrzése, vizsgálata: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség 

vezető, gyakorlati oktatásvezető, 

- eredményvizsgálatok: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők, gyakorlati 

oktatásvezető. 

 

A fenti területek ellenőrzése minden évben tervezetten a munkatervben rögzítve az 

ellenőrzésre jogosultak szoros együttműködésével történik. Az ellenőrzés tapasztalatait 

értékelni kell. 

 

Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények: 

 

- objektivitás biztosítása, 

- folyamatosság biztosítása, 

- tervszerűség, 

- demokratizmus biztosítása. 

 

Az ellenőrzések során meg kell határozni az alkalmazandó módszereket, időpontot, az 

ellenőrzés során nyert információk felhasználási módját. Az igazgató az intézmény 

egyszemélyi felelős vezetője, a belső ellenőrzés irányítója. Elsődlegesen jogosult és köteles az 

intézményben folyó munka megszervezésére, a beosztott dolgozók irányítására és 

ellenőrzésére.  

Ellenőrzési joga kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, a végzett munka 

helyességére és eredményességére: 

 

- Az előzetes tervnek megfelelően ellenőrzi a törvényi előírások érvényesülését, az 

alapdokumentumok felhasználását, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását. 
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- Elkészíti és jóváhagyatja a szervezeti és működési szabályzatot, az ügyrendeket, 

amelyekben meghatározza a szervezeti egységek vezetőinek felügyeleti, 

ellenőrzési feladatait. 

- Biztosítja a belső ellenőrzési munka feltételeit. 

- Az ellenőrzések tapasztalatai alapján gondoskodik a szükséges intézkedések 

megtételéről. 

- Ellenőrzi az átruházott jogkörök gyakorlását. 

- Gondoskodik a középvezetők beszámoltatásáról. 

- Vizsgálja a szaktevékenység ellátásának hatékonyságát, fejlesztésének 

tervszerűségét és gazdaságosságát. 

- Látogatja a tanítási órákat, tanórán kívüli tevékenységeket, ezekről feljegyzést 

készít, tapasztalatait megbeszéli az érdekelt pedagógusokkal és vezetőkkel. 

- A munkaerő foglalkoztatásának, az állóeszköz optimális felhasználásának, 

fenntartásának, fejlesztésének ellenőrzésével vizsgálja a rendelkezésre álló 

erőforrások hatékony felhasználását, a működés és a gazdálkodás szervezettségét. 

- Ellenőrzi a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi, számviteli és más általános érvényű 

rendelkezések megtartását, a belső szabályzatok, utasítások, a munkaköri leírások 

betartását; az intézményi vagyon védelmét, annak szervezettségét, hatékonyságát. 

- Vizsgálja a leltározás, selejtezés és egyéb zárlati munkák helyességét, a 

költségvetési beszámoló, az előző évi pénzmaradvány elszámolásának helyességét, 

megalapozottságát. 

- A belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett felügyeletet gyakorol. 

 

A kijelölt igazgatóhelyettes az intézmény igazgatójának általános helyettese. Felelős a 

közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységnél az oktató-nevelő munka lebonyolításáért. 

Ellenőrzési joga és kötelezettsége az igazgató távolléte esetén az intézmény egészére, 

valamennyi dolgozójára kiterjed. 
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3.4.2. Minőségügyi ellenőrzés 

 

 Az intézmény a minőségirányítási rendszer összes alkotóelemét rendszeresen 

felülvizsgálja, melynek során ellenőrzi, hogy a rendszer az elfogadott minőségirányítási 

eljárások és belső szabályozások, utasítások szerint működik-e, azonosítja az előírtaktól való 

eltéréseket és ahol szükséges, helyesbítő tevékenységet kezdeményez. 

 A felülvizsgálatokat az éves ellenőrzési terv határozza meg. A minőségirányítási 

rendszer összes alkotóeleme évente legalább egyszer felülvizsgálatra kerül. A felülvizsgálatok 

gyakoriságát a vezetés a megelőző ellenőrzések eredményei alapján határozza meg, 

figyelembe véve a rendszer egyes tevékenységeinek fontosságát is. 

 Az éves ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzést végző személy nevét, 

kompetenciáját, az ellenőrzés célját, idejét. A vizsgálatot végző személyt az igazgató bízza 

meg a minőségügyi vezető véleményének kikérésével. 

 

A felülvizsgálat során értékelésre kerülnek: 

 

- a vizsgált folyamatokra vonatkozó dokumentumok, 

- a folyamatokhoz kapcsolódó gyakorlati tevékenységek és munkaterületek, 

- a minőségügyi feljegyzések, 

- ezen elemek összhangja. 

 

A felülvizsgálat tapasztalatairól feljegyzés készül. Az intézmény vezetése a 

feljegyzéseket áttekinti, majd meghatározza és jóváhagyja azokat, helyesbítő, megelőző 

tevékenységeket, amelyek a vizsgálat során feltárt hiányosságok kijavításához szükségesek. 

 Azokat a folyamatokat, ahol hiányosságot fedeztek fel, újra felülvizsgálják, hogy 

biztosítva legyen a helyesbítő tevékenység hatékony végrehajtása. 

 A belső minőségirányítási ellenőrzések rendszerint több célt szolgálnak: 

 

- ellenőrizni az érvényes minőségügyi rendszerben rögzített követelmények 

teljesülését, 

- meghatározni a megvalósult minőségirányítási rendszer működőképességét, 
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- javítani a folyamatot és a rendszert. 

 

Az éves minőségügyi ellenőrzési tervet a minőségirányítási vezető készíti el, 

elsődlegesen figyelembe véve, hogy: 

 

- minden szervezeti egység, minden folyamat és a rendszer minden eleme évente 

legalább egyszer át legyen tekintve, 

- melyek a minőségképesség szempontjából legfontosabb területek, 

- mik voltak az előző ellenőrzések tapasztalatai. 

 

Kiemelten kell foglalkozni a korábban hozott javító intézkedések bevezetésének és 

hatékonyságának ellenőrzésével. Az éves tervet az igazgató hagyja jóvá, melytől eltérni 

szintén az ő engedélyével lehet. Az auditorokat az igazgató bízza meg a cél szerinti feladattal. 

A belső minőségügyi auditok lehetséges típusai a következők: 

 

- a teljes minőségügyi rendszer auditja, 

- egy vagy több minőségügyi eljárás, illetve folyamat minőségügyi auditja, 

- egy vagy több szolgáltatás minőségügyi auditja. 

 

Az ellenőrzést végző személyek, megbízásukat követően a folyamatot megtervezik, a 

vizsgált területet kiértesítik és felkészülnek a vizsgálatra. 

A helyszíni auditot, a jóváhagyott auditterv szerint, az auditor-csoport hajtja végre a 

vezető auditor irányításával. A belső minőségügyi audit tervében kijelölt interjúpartnerek 

kötelesek az audit során az auditor-csoport rendelkezésére állni. Az interjúpartnerre 

vonatkozó összes kérdést fel kell tenni, a kapott válaszok értékelését jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni, és az interjúpartnerekkel láttamoztatni kell. Eltérés esetén jegyzőkönyvben, illetve 

az eltérés lapon rögzíteni kell az interjúpartner észrevételeit, véleményét, valamint az 

eltérések megszüntetésére vonatkozó intézkedési javaslatait. 

A helyszíni audit lezárása záró megbeszéléssel történik. A záró megbeszélés célja a 

belső minőségügyi audit eredményeinek ismertetése és a szükséges intézkedések 

meghatározása. 
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Felelős: ellenőrzést végző személy. 

Közreműködik: minőségügyi vezető. 

 

 Az eltérések helyesbítéseket és/vagy helyesbítő intézkedéseket igényelnek. A 

helyesbítést, és a helyesbítő intézkedést, ha szükséges, a megfelelő elemzés és a 

minőségirányítási vezetővel történt egyeztetés után, az auditált terület vezetője határozza meg, 

a megvalósítás határidejével együtt. Az intézkedést a szektorvezető, munkahelyi vezető 

feltünteti az eltéréslapon, majd annak másolatát eljuttatja a minőségirányítási vezetőhöz. 

 

3.4.3. Munkatársak munkájának ellenőrzése 

 

 Az intézmény az SZMSZ-ben szabályozza a szervezeti felépítését, a belső ellenőrzés 

rendjét, az ellenőrzésre jogosultak körét és kompetenciáját. 

 A pedagógus és nem pedagógus munkatársak munkájának ellenőrzése a szervezeti 

rendszerben szereplő felettesek munkaköri leírásában szerepel. 

 Az intézmény az éves ellenőrzési tervet a tanévnyitó értekezleten hagyja jóvá. Ebben 

minden vezetői szinten szabályozzuk az ellenőrzött területeket, az ellenőrzés időpontját, az 

ellenőrzést végző személyeket, továbbá azt, hogy milyen jelentési kötelezettségeik vannak, és 

milyen kritériumok szerint kötelező a folyamat korrekcióját elvégezni. 

 

A pedagógus munkáját három területen kell ellenőrizni: 

 

- nevelőmunka, 

- szaktárgyi tevékenység, 

- adminisztráció, általános munkafegyelem, szabályok betartása. 

 

Az adminisztrációs munka ellenőrzése igényli a legkevesebb felkészülést a vezetőtől. 

Az ellenőrző, értékelő munkának fontos része a tanítási órák látogatása, elemzése. 

Meg kell látogatni: 

- az új pedagógusokat, 

- az új pedagógiai fejlesztőprogramban résztvevőket, 
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- egy-egy tanulócsoportot. 

 

Az óralátogatás érzékeny területe a vezetői munkának. Tapintatot, empátiát, 

határozottságot és szakértelmet követel. Az óralátogatás a centrális oktatásirányítás 

időszakában a vezetői ellenőrzés alapvető eljárása volt. Célja a kapott utasítások 

végrehajtásának nyomon követése. (A tanterv törvény volt, a módszertani eljárásokat tantervi 

utasítás írta elő). A modernizáció időszakában a folyamatirányítás is az ellenőrzés egyik 

eszközeként értelmezhető. Célja a közös elhatározások (Pedagógiai Program) 

megvalósításához szükséges önállóság és kezdeményező készség kibontakoztatása, motiválás 

és visszajelzés. 

 

3.4.4. Helyesbítő és megelőző tevékenységek 

 

 A helyesbítő és megelőző tevékenység célja az ismétlődő hibák felismerése, 

lokalizálása és ismétlődésük megakadályozása, továbbá a minőségügyi rendszer folyamatai 

(működése) hibáinak feltárása és javítása. 

 

A tevékenység hibáinak kezelése: 

 

 Nem megfelelőség az FVM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági 

és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc, Szentlőrinc szolgáltatásában 

akkor keletkezik, ha a szerződésben foglalt, jogszabályi vagy belső szabályozásban szereplő 

követelmény nem teljesül a szolgáltatás bármely szakaszában. 

 Erre fényt deríthet a következő munkafázist végző munkatárs, a folyamatközi 

ellenőrzés valamely szintje, a hallgatói kérdőívek, vagy közvetlen jelzések (reklamációk), 

illetve a megrendelői reklamációk. 

 A jogosnak ítélt reklamációkat, hibákat helyesbítő tevékenységnek kell követnie. Ez 

magában foglalja a javításokat, és az előírások szükségszerű kiegészítésével, pontosításával 

illetve egyéb módszerekkel a megelőző intézkedéseket. 

 A hibák megelőzése érdekében szükséges a hibák elemzése, értékelése (meg kell 

határozni keletkezésének legvalószínűbb okát/okait és értékelni kell abból a szempontból, 
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hogy a bekövetkezett hiba mekkora veszteséget okozott). Ekkor meg kell határozni a 

hibafajták, a hibaokok és a hibahelyek gyakoriságát, ezek gazdasági- és személyi 

következményeit, s javaslatokat kell kidolgozni ezek elkerülésére. 

 

A minőségügyi rendszer hibáinak kezelése: 

 

Amennyiben: 

 

- bárki részéről információ érkezik a minőségügyi rendszer előírásai teljesítésének 

akadályairól, 

- a belső auditok által feltárt hibák szükségessé teszik, 

- a vezetői átvizsgálás eredménye alapján a kitűzött minőségi célok teljesülése nem 

biztosított, a minőségügyi vezető az információt értékeli, és javaslatot tesz a szükség 

szerinti intézkedésre. Ha az intézkedés a minőségügyi rendszer módosítását teszi 

szükségessé, kezdeményezi és menedzseli a megfelelő dokumentumok módosítását. 

 

Helyesbítő tevékenység: 

 

A már előfordult nem megfelelőségek okainak elemzése és célszerű helyesbítő 

intézkedések meghozatala az FVM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági 

és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc, Szentlőrinc tevékenységi 

területein több szinten történik. 

 Nem csak a nem megfelelő tevékenységek kezelésénél, hanem a helyesbítő 

tevékenységnél is az a vezetés alapelve, hogy az eltérések felszínre kerüléséhez mérten minél 

hamarabb megtörténjen, legkisebbre csökkentve ezzel az ismételt előfordulás esélyét. 

 Az ellenőrzések, reklamációk, visszajelzések alkalmával feltárt hibákat minden 

dolgozó igyekszik a lehető leghamarabb korrigálni, súlyosabb esetekben feletteseihez fordul 

és a hibák elemzése után a megfelelő szintű vezető határozza meg a korrekciós feladatokat. 

 Helyesbítő intézkedést bármely dolgozó és partner indítványozhat. A felvetések a 

belső kommunikáció keretében jutnak a megfelelő vezetői szintre, ahol azokkal kapcsolatban 

döntést hozhatnak. A rendszer úgy van meghatározva, hogy vagy jelen van a meghatározott 
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értékelési fórumon (értekezlet, megbeszélés) az illetékes döntéshozó, aki jogosult az adott 

témában helyesbítő intézkedést hozni, vagy a belső kommunikációs rendszer keretében 

könnyen eljuttatható a feltárt probléma a megfelelő döntési fórumra. 

 Minden helyesbítő intézkedésre irányuló javaslat dokumentált (eltérési lapon, vagy 

reklamációs lapon), és ezeken a velük kapcsolatos döntések is követhetők (a döntést hozó 

feljegyzései által). 

 A helyesbítő intézkedések meghozatalát, és a bevezetett helyesbítő intézkedések 

hatásosságát, eredményességét a minőségirányítási vezető felügyeli. 

 A helyesbítő intézkedések éves értékelése a vezetői átvizsgálás keretében történik 

meg, amely maga is színtere rendszerszintű helyesbítő intézkedések meghozatalának. 

 

Megelőző tevékenység: 

 

 A potenciális hibalehetőségek legjobb ismerői maguk a munkatársak, ezért az FVM 

DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági és Közgazdasági Szakközépiskola és 

Kollégium, Szentlőrinc, Szentlőrinc különös figyelmet szentel annak, hogy dolgozói pontosan 

értsék és átérezzék a megelőző tevékenységek fontosságát, és tisztában legyenek azzal, hogy 

milyen formában, milyen csatornákon juttathatják el észrevételeiket, javaslataikat a 

vezetéshez. E tekintetben is fontos szerepe van a belső kommunikációs rendszerünknek. 

 Fontos, hogy a kollégák tájékozottak legyenek, ne csak a szűk munkaterületükön, 

hanem a tevékenységi körök folytonosságát is lássák. Fontos szerepe van a kollegalitásnak, a 

team-munkának. A megelőző tevékenység főként szóbeli információk átadásával történik; 

súlyosabb, fontosabb esetekben írásban az eltérés lapokon rögzítendő. 

 

3.5. Mérés  

 

Az intézményi munka ellenőrzésének, értékelésének egyik legfontosabb, objektív 

eszköze a mérés. A tantárgyi mérések mellett lehetőség van pedagógiai mérésekre is. Több 

ponton elvégzett méréssel becsülhető az ún. hozzáadott pedagógiai érték. 

 



INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

PROGRAM 

FVM DASzK, Szakképző 

Iskola- 

Ujhelyi Imre Mezőgazdasági 

és 

Közgazdasági 

Szakközépiskola és 

Kollégium, Szentlőrinc  

 

Intézményi Minőségirányítási Program 

44/62 

3.5.1 Intézményi külső mérés 

 

 A külső mérések legnagyobb jelentősége az objektivitásában van. A mérések 

eredményei alapján intézményünk információkat kap folyamatai minőségi jellemzőiről, ami 

objektív alap a követező évek hosszú távú és rövid távú terveinek elkészítéséhez, esetleges 

helyesbítő tevékenységek, korrekciós folyamatok megindításához. 

 

Külső mérések: 

 

- ágazati, 

- fenntartói, 

- szakminisztériumi (Monitor, Pisa 9. és 10. évfolyamosok kompetenciafelmérése, 

próbaérettségi, érettségi, szakmai vizsgák, tanulói állóképességi mérések, stb.), 

- módszertani és szakszolgálatok mérései, 

- szakmai intézetek felmérései, 

- teljes intézményi működést érintő, átfogó mérések. 

 

Külső mérések az intézmény vezetőjének kezdeményezésére is történhetnek a belső 

folyamatok értékeléséhez. 

 

3.5.2. Belső mérések 

 

 Az intézményi önértékelési rendszerünk működtetéséhez és a belső ellenőrzési 

folyamataink objektivitásához járul hozzá. Az éves minőségügyi ellenőrzési tervben és az 

éves ellenőrzési tervben jelöljük ki a konkrét mérési területeket. 

 A tanulói tanulmányi mérések rendszerét a Pedagógiai Program szabályozza. A 

méréseket úgy kell végrehajtani, hogy az adatvédelmi, a titoktartási és személyiségi jogok ne 

sérüljenek. 

 A mérést végző személyt az intézmény vezetője, és a minőségügyi vezető jelöli ki. A 

pedagógus kompetenciájába tartozó méréseket a szaktanár hajtja végre a Pedagógiai Program 
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irányelveinek megfelelően. A mérések értékelésekkel zárulnak, amelyet a terv szerinti 

dokumentálás követ. 

 

3.5.3. Partneri igény-, és elégedettségmérés 

 

 A partneri elégedettség biztosítása az intézmény fenntartásának értelme és feladata. A 

partneri igény-, és elégedettségméréseket a minőségügyi vezető koordinálásával évente 

végezzük el. A mérések végrehajtásához kérdőíveket rendszeresítettünk, amelyeket 

felhasználás előtt minden esetben felülvizsgálunk, szükség esetén korrigáljuk (felelős: 

minőségügyi vezető). 

 

A mérések során: 

 

- felülvizsgáljuk a partnerlistát, 

- sokszorosítjuk a kérdőíveket, 

- elvégezzük a felmérést, 

- kiértékeljük a válaszokat, 

- elkészítjük a felmért folyamatok elemzését, grafikonját, 

- az intézményi dolgozókkal ismertetjük az elemzéseket, 

- intézkedési tervet készít a minőségügyi vezető. 

 

Mindig mindent lehet jobban csinálni, ezért intézkedési terveinkben a mérések során 

előtérbe került problémák megoldására törekszünk. 

 

3.6. Az értékelés 

 

 Az ellenőrzés, mérés és végül az ezekből levonható következtetés, az értékelés a 

vezetői funkciók egyik legfontosabbika, amely a következő időszak terveit is meghatározza. 

A tervezések során fel kell használni az értékelések során kimutatható intézményi 

eredményesség és hatékonyság elemeit. 
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3.6.1. Vezetői értékelés 

 

A vezetői értékelésnek rendszeresnek kell lennie, és ki kell terjednie az intézmény 

teljes struktúrájára.  

Intézményünkben vezetői értékelés félévente készül, – félévi, év végi tantestületi 

értekezlet, Iskolaszék értekezletei – amely az éves munkaterv időarányos teljesítését veszi 

figyelembe. Ekkor a különböző munkaterületek vezetői is beszámolnak saját területük 

tevékenységéről. Az értékelések célja, kimutatni, hogy az intézményi folyamatok milyen 

hatékonysággal működnek, továbbá intézményi stratégiai feladatok kijelölése. Átfogó vezetői 

értékelés készül az intézmény teljes munkájáról, fejlődéséről a fenntartó utasítására kétévente, 

fenntartói ellenőrzéskor. 

A vezetői értékelések írásban készülnek, a tantestületi értekezletekről, Iskolaszék 

üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyek archiválásra kerülnek. A vezetői értékeléseket a 

fenntartó minden alkalommal megkapja. 

 

3.6.2. Intézményértékelés 

 

 A nevelési és az oktatási területen a tantestület határozza meg az értékelés módszereit. 

E döntéseit tantestületi értekezleten hozza meg. A módszerek kialakítását követően azok 

aktualizálását úgy hajtja végre, hogy a vizsgált területeken értékelhető folyamatok eredményei 

az évek során összehasonlíthatóak maradjanak. A szükséges beavatkozások megtétele 

érdekében minimum feltételeket határoz meg a testület, a nevelési és az oktatási folyamatok 

minden fontosabb területére. 

 A gazdálkodás során kialakított vizsgáló, elemző eljárások meghatározását a gazdasági 

vezető végzi. Munkájáról félévenként beszámol az iskola vezetősége előtt. Vizsgálóeljárásait 

úgy választja meg, illetve alakítja ki, hogy az általuk az iskola gazdálkodását illetően trendek 

meghatározására legyen lehetősége. A gazdálkodás eredményességét veszélyeztető helyzetek 

elkerülése érdekében optimalizálja a gazdálkodási folyamatokat. 
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Az intézmény szakmai mutatóinak folyamatos értékelése az iskolán belül és külső 

szakértők által: 

 

Az iskolában folyó tevékenységeket az alábbi fő területeken értékeljük az iskolán 

belül: 

- nevelési folyamatok, 

- oktatási folyamatok, 

- gazdálkodási folyamatok. 

 

A területek felelősei a folyamatok értékelését félévente kötelesek elvégeztetni, illetve 

elvégezni. A folyamatellenőrzés eredményeit az iskolai vezetőség tekinti át, majd a testületi 

ülés tárgyalja vezetői előterjesztés alapján és hagyja jóvá, illetve határozza meg a területre 

vonatkozó elvárásait. Külső szakértők igénybevételéről az iskola igazgatója a belső értékelés 

ismeretében, belátása szerint dönthet. 

 

Értékelés: 

 

Az értékelés lehet: 

 

- szóbeli konzultáció, 

- írásbeli emlékeztető vagy feljegyzés. 

 

Az értékelés színterei: 

 

- a látogatásokkal, ellenőrzésekkel kapcsolatos megbeszélések, 

- munkaközösségi értekezletek a munkaközösségi tervek alapján, 

- tantestületi értekezletek (félévi, tanévzáró), 

- nevelési értekezletek (munkaterv alapján), 

- jutalmazási alkalmak. 
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3.6.2.1. Intézményi önértékelés 

 

Intézményünk két évente teljes körű nyitott önértékelést végez. Az értékelést 

pedagógusoknak és alkalmazotti körnek kiadott kérdőívek segítségével valósítjuk meg. A 

kérdőívek többek közt az alábbi területeket érintik: 

 

- nevelési-oktatási folyamatok értékelése, 

- nevelési-oktatási folyamatok eredményeinek értékelése, 

- intézményi munka társadalmi kihatásai, 

- intézményi pedagógiai munka, 

- intézményi politika, stratégia, 

- pedagógiai program célkitűzései, 

- intézményi menedzselés, 

- intézmény tárgyi felszereltsége, 

- intézményi gazdálkodás, 

- intézményi fejlesztés, 

- diákönkormányzat munkája, 

- intézmény kapcsolatai, 

- iskolai környezet, 

- intézményi kollektíva, 

- beiskolázási tevékenység, 

- munkahelyi légkör, 

- dolgozói elégedettség, 

- belső információáramlás, 

- vezetés elkötelezettsége, 

- vezetés kapcsolata a dolgozókkal, 

- intézményi erőforrások (külső, belső) 

- pénzügyi stratégia, 

- dolgozók megbecsülése. 
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SWOT analízissel felmérjük a pedagógusok körében intézményünk erősségeit, 

gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit. 

Az elemzéseket dokumentáljuk, archiváljuk. Az elemzéseket és grafikonokat 

alkalmazotti értekezleten nyilvánosságra hozzuk.  

Felelős: minőségügyi vezető. 

 

3.6.2.2. Tanulói teljesítményértékelés 

 

 Az intézmény SZMSZ-e, Pedagógiai Programja, az Érettségi Szabályzat, Központi 

Programok részletesen kifejtik a tanulói értékelések rendjét. 

 A tanulói munka ellenőrzése során alapvető szempontunk a tantervi követelmények 

érvényesítése. Ennek érdekében objektív tantárgyi mérési rendet határozunk meg. E szerint 

standardizált mérőeszközt, illetve egységes értékítélet megalkotását segítő szempontrendszert 

határozunk meg. Ennek megfelelően a minimum feltétel az egyes tárgy értékelésekor a teljes 

követelmény legalább 30%-a. 

 Az értékelési rendszer kialakítása során tekintettel vagyunk arra, hogy más jellegű 

elvárások fogalmazhatóak meg a 9-10. évfolyamon, a 11-12. évfolyamon, illetve a 13-14. 

évfolyamon. A követelemények megállapításánál figyelembe vesszük a magasabb évfolyamra 

lépés különös helyzeteit a 10.évfolyamból való továbblépéskor, valamint a 13. évfolyamra 

való belépéskor. Az értékelési rendszer olyan kialakítású, hogy a pedagógus szabadsága is 

érvényesülhessen. A követelményrendszertől lényegesen elmaradó, illetve az azt jelentősen 

túlteljesítő fiatalokkal való foglalkozás külön szabályozott. Ennek lényeges eleme a 

lemaradók esetében a szülők bevonása, felzárkóztató foglalkozás, míg a kiemelkedő 

teljesítményt nyújtóknál a tehetséggondozás. 

 Az értékelés rendjét a Pedagógiai Program szabályozza. 

 A tanulói teljesítmény értékelése történhet: 

- szóban, 

- írásban. 
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A szóbeli értékelésre sor kell kerüljön minden tantervi egység teljesítésekor. A szóbeli 

értékelésnek tartalmaznia kell a követelménytől való eltérés meghatározását, és segítséget kell 

adjon a tanulási folyamathoz. Lényeges eleme az orientálás, a pozitív megerősítés. 

Az írásos értékelésre elsősorban a tanuló írásban teljesített munkájának értékelésekor 

kerülhet sor. Az értékelésnek be kell mutatnia az elvárásoktól való eltérést. A szöveges 

értékelés során lehet élni a tanuló motiválásának lehetőségeivel. 

 

4. Partnerkapcsolatok 

 

 Intézményünk a partneri igényekhez és a fenntartó elvárásaihoz igazodva alakítja ki 

szolgáltatásait mind a nappali, mind a felnőttképzésben. Évente felülvizsgáljuk a 

szolgáltatásokról készült kiadványainkat és megfelelő fórumokon nyilvánosságra hozzuk, 

eljuttatjuk partnereinkhez (beiskolázási fórumok, pályaválasztási nyílt napok, kiállítás, 

hirdetések, egyéb szakmai rendezvények, stb.). 

 Közvetlen partnereink – szülők, tanulók- igény-, és elégedettségmérését évente 

kérdőíves formában végezzük. A minőségbiztosítási team minden alkalommal meghatározza 

a reprezentatív mintavételi eljárás módját, a team minden évben felülvizsgálja a kérdőívek 

tartalmát, szükség esetén korrigálja azokat. A vizsgálandó szempontok összeállításánál 

törekszünk a mérési eredmények összehasonlíthatóságára. A partnerek számára a felmérés 

eredményeit elérhetővé tesszük. Közvetett partnereink igényeinek felmérése, 

elégedettségének mérése, értékelése három évente történik a minőségbiztosítási team által 

meghatározott reprezentatív csoport kiválasztásával. 

 A felnőttképzés területén is törekszik intézményünk a partneri elégedettség elérésére. 

A felméréseinket, értékeléseinket egy-egy tanfolyam befejezésekor végezzük. A Szakmai 

Tanácsadó Testület ülésén és az intézmény éves beszámolóján hozzuk nyilvánosságra az 

elemzéseket. 
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4.1. A szülő, tanuló iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, iskolai 

közélet 

 

4.1.1. Tanulói részvétel 

 

Diákönkormányzat: 

 

„ A diák legfőbb joga a neki megfelelő tanuláshoz való jog, a tudás, az ismeretek, a 

készségek és a képességek megszerzésének joga, ami nem érvényesülhet az erre felkészült 

nevelők, tanárok tanítási kötelezettségének teljesítése nélkül, még akkor sem, ha a 

társadalomban megnő a társas öntevékenység és az iskolán kívüli ismeretközvetítők szerepe a 

tanulásban. Az eredményes együttműködés záloga, hogy az intézményben vagy az intézmény 

szervezésében megvalósuló együttélés során mindenki kedvét lelje a közös tevékenységben, 

jól érezze magát az iskolában és az iskolán kívül egyaránt és cselekedjék ennek érdekében.” 

 

(Diákjogi Charta) 

 

 Iskolánkban a demokratikus működés biztosított, az iskolai DÖK tagjait az egyes 

osztályok önállóan választják, illetve a DÖK tagok egymás közül, demokratikus választással 

évenként vezetőt jelölnek ki. Az iskolai DÖK-öt segítő pedagógus: Járó Péterné. 

 A DÖK rendszeresen ülésezik, megvitatják az iskola működési rendjét, javaslatokat 

tesznek, részt vehetnek, véleményt nyilváníthatnak az iskola életét, a diákok érdekeit érintő 

kérdésekben, gyakorolják jogaikat. Évente egy alkalommal osztályszintű, majd iskolai 

Diákparlamentet tartanak. A DÖK egy-egy képviselője részt vesz az Iskolaszék ülésein, a 

tanulói fegyelmi tárgyalásokon szavazati joggal rendelkezik. Az érettségi vizsgákon a DÖK 

megfigyelői is jelen vannak. 
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Iskolai szervezetekhez tartozás: 

 

- Minden diák tagja saját osztályközösségének, így választ, illetve választható a 

közösség által meghatározott tisztségekre (DÖK tag, pénztáros, kulturális 

felelős, sportfelelős, tanulmányi felelős, stb.). 

- Minden diáknak joga van az iskola által szervezett foglalkozásokon részt 

venni. (Pl. szakkörök, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások, 

sportfoglalkozások.). 

- Közszolgálati diákszerepek: az iskolai rend fenntartásában a diákügyeleti 

rendszer jelentős szerepet játszik. Minden diák részt vehet, illetve szervezési 

feladatokat is elláthat az iskola különböző rendezvényein (Ujhelyi-nap, iskolai 

ünnepségek, osztály közösségi rendezvények, osztálykirándulások, sportnapi 

rendezvények, Gazdanapok.). 

 

4.1.2. Szülői részvétel: 

 

A szülők jogait és kötelességeit a Közoktatási törvény 13. és 14.§-a tartalmazza. 

 

Közös célunk a tanuló személyiségének harmonikus fejlődése. Ennek érdekében az 

iskola törvényi szabályozáson alapuló nevelési feladatait a családokkal történő szoros 

együttműködéssel kell megvalósítanunk. A nevelés hatékonyságának növeléséhez az iskolai 

és a családi nevelést harmonikus, egymásra épülő és egymást kiegészítő folyamattá kell 

tennünk. Intézményünk ez irányban nyitott, a szülők és nevelők kapcsolattartása minden 

lehetőséget biztosít. 

A szülőket az iskolaválasztással kapcsolatos információkkal több fórumon is elérjük: 

 

- Tájékoztatókat küldünk ki a beiskolázási körzetünkbe tartozó általános 

iskolákhoz az intézményünkben folyó képzésekről, felvételi követelményekről. 

- Iskolánk pályaválasztási felelőse (Teleki Szilveszterné) és vezetőségi tagjai 

részt vesznek a különböző általános iskolák 8. osztályosai részére szervezett 

pályaválasztási szülői értekezleteken. 
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- Előzetes kapcsolatfelvétel után látogatást szervezünk iskolánkba a 8. osztályos 

tanulók és szüleik számára, személyesen is bemutatva iskolánk képzési 

feltételeit és objektumait. 

- Pályaválasztási nyílt napokat szervezünk. 

- Pályaválasztási kiállításon veszünk részt. 

- A beiskolázott tanulóink szülei számára évente kétszer szülői értekezletet, 

fogadónapot tartunk. Az osztályfőnökök ismertetik az iskolában folyó munka 

aktuális céljait, eredményeit, problémáit. Tájékoztatnak az iskolai 

programokról, megismerkednek a szülők problémáival, várják javaslataikat, 

megbeszélik az együttműködés lehetőségeit. 

- A végzős diákok (12, 13. évf.) szülei számára január hónapban pályaválasztási 

szülői értekezletet tartunk. 

- Pedagógusaink előzetes egyeztetés alapján rendkívüli fogadóórákat is tartanak. 

- Az osztályfőnökök rendszeresen tartják a kapcsolatot a szülőkkel és az 

ellenőrzőkönyv, illetve adott esetben levél vagy telefon útján értesíti a szülőket 

gyermekükkel kapcsolatos problémákról, észrevételekről. 

- Az osztályok szabadidős programjainak szervezéséhez is kikérjük a szülők 

véleményét, esetenként kísérőként, illetve előadóként részt is vehetnek bennük. 

- A szaktanárok, kollégiumi nevelők egymással és az osztályfőnökökkel 

rendszeresen konzultálnak a tanulók tanulmányi előmeneteléről, 

személyiségének alakulásáról, magatartási és szorgalmi helyzetéről, az 

esetleges problémák közös megoldásának lehetőségeiről. Közöttük napi élő 

munkakapcsolat áll fenn. 

 

Iskolánkban igen jól működő tanár-szülő kapcsolat alakult ki. A szülői értekezleteken 

a szülők nagy többsége képviselteti magát. Minden év első szülői értekezletén úgynevezett 

összevont értekezletet tartunk, ahol az igazgató tájékoztatja a megjelent szülőket az iskola 

eredményeiről, éves programjáról, az év feladatairól, céljairól. Szervezett a Szülői 

Munkaközösség működése. A szülői értekezletek után az iskolavezetés a kollégiumvezetővel 

együtt megvitatja a felmerült problémákat, javaslatokat tesz ezek megoldására. 
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4.1.3. Iskolaszék: 

Tagjai az iskolaszéki üléseken tájékoztatást kapnak az iskola életéről, az itt folyó 

tevékenységekről. Munkájukat jogszabályokban meghatározott jogkörök szerint végzik. 

 

4.1.4. Dolgozói részvétel: 

 

- Szakszervezet: A dolgozók 50%-a szakszervezeti tag. Jelenleg működő 

szakszervezet az AOKDSZ egysége, azonban a tagság kérésére folyamatban 

van a PSZ-be való áttérés. 

- Közalkalmazotti Tanács: Működése külön jogszabályban foglaltak szerint. 

 

Az iskola nyitott, rendkívül széles, belföldi és külföldi kapcsolatokkal rendelkezik. A 

tapasztalatcsere elengedhetetlen feltétele a haladásnak, a rugalmas életközeli 

alkalmazkodásnak. Széleskörű szakmai kapcsolatunkat tükrözi az is, hogy közvetlen 

kapcsolatot építettünk ki közel 70 gazdálkodó szervezettel, amelyek szakképzési alappal is 

támogatják iskolánk működését. Nyitott az iskola a vallásoktatás terén is. Lehetőséget 

biztosítunk törvényes vallási felekezeteknek hitoktatásra. (Tapasztalataink szerint azonban 

erre kicsi az igény.) 

 Az iskola demokratikus irányítású. Minden fontos iskolai érdeket érintő döntés a 

Szakszervezet, a DÖK, szülői képviseletek és a Közalkalmazotti Tanács egyetértésével 

születik. 

 

4.2. Az intézménybe érkező reklamációk kezelésének rendje 

 

A szabályozás célja: 

 

- az intézmény tevékenysége során esetlegesen keletkezett nem megfelelő szellemi 

termékkel és szolgáltatással kapcsolatos intézkedés leírása, dokumentálása; 

- a tevékenységek során előforduló hibák okainak meghatározása, ismételt előfordulás 

megakadályozása; 
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- hiba előfordulása esetén a helyesbítő intézkedések megtétele a problémakezelés 

érdekében; 

- megelőző intézkedések megtétele; 

- a helyesbítő és megelőző intézkedésekből származó módosítások dokumentálása. 

 

Reklamációk, panaszok érkezése történhet szóban, írásban, kezelendő észrevételek, 

információk érkezhetnek értékelésekből, elégedettségi kérdőívekből, esetleg egy hibásan futó 

belső folyamatot érzékelő, a folyamat valamelyik fázisát kezelő munkatárstól. A 

szolgáltatásban történő hibára – jogszabályi vagy belső szabályozásban szereplő követelmény 

nem teljesülésére – ellenőrzésre jogosultak ellenőrzési tevékenysége során is fény derülhet. 

 Az FVM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdsági és Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc, Szentlőrinc arra törekszik, hogy lehetőség szerint 

az intézményi folyamatok a követelmények szerint folyjanak, vagy az eltérésekre minél előbb 

fény derülhessen, minél nagyobb esély legyen korrigálásukra az érintett partner 

elégedettségének csökkenése nélkül. 

 

Helyesbítő intézkedések: 

 

A helyesbítő intézkedés célja, hogy az eltérés minél előbb feloldható legyen, és a 

legkisebbre csökkentse az ismételt előfordulás esélyét. 

A reklamáció, panasz az igazgatóhelyetteshez, felnőttoktatás területén a felnőttképzés-

felelőshöz, illetve a minőségbiztosítási vezető kezéhez érkezik, aki elemzi az eltérés okát, 

súlyosságát és a megfelelő illetékes körébe utalja a probléma kivizsgálását, törvényességi 

panasz esetén a mindenkori jogszabály szerint jár el. 

A folyamatok, tanfolyamok ellenőrzése, a gyors tényfeltárás, a belső kommunikációs 

rendszer gyors és rugalmas működése, az oktatók, tanfolyamot felügyelő vezetők szakmai 

kompetenciája garancia a hibák gyors felismerésére és helyesbítésére. A hibaelemzés során 

fény derül arra, hogy adott helyen, adott felelős tudja-e korrigálni, amennyiben erre nincs 

mód, jelzi az eltérést a közvetlen felettesének. Helyesbítő intézkedést bármely dolgozó és 

partner indítványozhat, amelyet erre a célra kialakított formanyomtatványon tehet meg, 

amelyet eljuttat az igazgatóhelyetteshez. 
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A felnőttképzés területén ezt a nyomtatványt a felnőttképzés-felelős fogadja, majd 

eljuttatja a megfelelő döntéshozó szintre. 

Az igazgatóhelyettes, felnőttképzés-felelős, minőségirányítási vezető közreműködik a 

hiba feltárásában és megszervezi a helyesbítő intézkedés meghozatalához szükséges fórum 

működési feltételeit. 

A helyesbítő intézkedés fázisait a minőségirányítási vezető felügyeli, és felügyeli 

továbbá az intézkedés végrehajtását. 

 

Megelőző tevékenység: 

 

 A megelőző tevékenység célja a követelményektől való lehetséges eltérések 

megakadályozása. A potenciális hibalehetőségek ismerői a saját szakterületüket legjobban 

ismerő munkatársak, ezért nagyon fontos, hogy a belső kommunikációs rendszeren a tőlük 

érkező információk gyorsan és pontosan a döntéshozó fórumhoz érkezzenek. A felnőttoktatás 

területén ezeket az információkat (írásbeli vagy szóbeli) a felnőttképzés-felelős koordinálja. 

 A megelőző tevékenység fontos fázisa az előző hibák ismerete a felnőttképzés-felelős 

és a szakfelelősök az előző értékelések ismeretében adnak ki új feladatokat a dolgozóknak, 

felhívják a figyelmet a hibák esetleges előfordulási lehetőségeire. 

 A rendszer felügyeletét szakmai szempontból a felnőttképzés-felelős és az 

igazgatóhelyettes látja el, szorosan együttműködve a minőségirányítási vezetővel.  

 

Reklamációkezelés: 

 

A reklamáció érkezhet szóbeli tájékoztatás alapján, írásban. A reklamáció az azt 

követő intézkedés szempontjából lehet azonnali beavatkozást igénylő, kivizsgálást igénylő, 

törvényességi kérelem. 

 A reklamációkat mindenképpen írásba kell foglalni és az igazgatóhelyetteshez - a 

felnőttoktatás-felelőshöz vagy általa kijelölt munkatárshoz kell eljuttatni 1 (egy) munkanapon 

belül. Az igazgatóhelyettes, a felnőttoktatás-felelős a kellő probléma-elemzés után a 

megfelelő döntéshozatali szintre juttatja el a panaszt. A panaszos írásban 1 (egy) héten belül 

írásban tájékoztatást kap a jogorvoslati folyamatról. 
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Törvényességi kérelem esetén a megfelelő jogszabály irányítása az útmutató. 

 

4.3. Partnerazonosítás 

 

A partnerazonosítás célja, hogy az intézménnyel kapcsolatban lévők elérhetőségét 

biztosítsuk. A partnerazonosítás először 2001. decemberében valósult meg intézményünkben. 

Az első partnerazonosítás az intézmény dolgozóinak reprezentáns csoportjának 

közreműködésével történt. A partnerlista összeállításánál és felülvizsgálatánál az alábbi 

területek vezetői működnek közre: 

 

- gazdasági terület: gazdasági vezető, 

- adminisztratív terület: iskolatitkár, 

- pedagógiai terület: humán munkaközösség vezető, 

- gyakorlati oktatás: főgyakorlatvezető, 

- állattenyésztési részleg: tanistálló vezető, 

- karbantartás: gondnok, 

- kollégium: kollégiumvezető, 

- sport: sport munkaközösség vezető, 

- élelmezés: élelmezésvezető, 

- informatika: rendszergazda, 

- szakmai intézmények: szakmai munkaközösség vezető, 

- ifjúságvédelem: ifjúságvédelmi felelős. 

 

A partnerazonosítás felülvizsgálatára évenként egyszer, tanév végén kerül sor. 
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5. A minőségfejlesztés információs rendszere 

 

5.1. Minőségügyi alapfogalmak 

 

Belső audit:  

Belső független értékelés audit bizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére 

irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az audit 

kritériumok milyen mértékben teljesülnek. 

 

Dokumentum: 

Információ és annak hordozója. 

 

Eljárás: 

Egy tevékenység, vagy egy folyamat elvégzésének előírt módja. 

 

Ellenőrzés: 

Valamely folyamat megfelelőségének kiértékelése megfigyeléssel és ítéletalkotással. 

 

Feljegyzés: 

Olyan dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket, vagy bizonyítja egy tevékenység 

megtörténtét. 

 

Felső vezetőség: 

Személy, vagy személyek csoportja, aki vagy amely a szervezetet a legfelső szinten vezeti és 

szabályozott állapotban tartja. Az igazgató, igazgató elyettesek, minőségügyi megbízott. 

 

Hiba: 

Előírt tevékenységgel kapcsolatos követelmény nem teljesülése. 
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Helyesbítő tevékenység: 

Tevékenység egy észlelt nem megfelelőség, vagy más nem kívánatos helyzet okának 

kiküszöbölésére. 

 

Megelőző tevékenység: 

Tevékenység egy lehetséges nem megfelelőség kiküszöbölésére. 

 

Minőségbiztosítás: 

A minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít 

aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak. 

 

Minőségirányítás: 

Összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására a minőség 

szempontjából. 

 

Minőségszabályozás: 

A minőségirányítás része, amelynek központjában a minőségi követelmények kidolgozása és 

teljesítése áll. 

 

Minőségjavítás: 

A minőségirányítás része, amelynek központjában a hatásosság és a hatékonyság növelése áll. 

 

Hatásosság: 

A tervezett tevékenységek megvalósításának és a tervezett eredmények elérésének mértéke 

(eredmény, hatás). 

 

Hatékonyság: 

Az elért eredmény és a felhasznált erőforrások viszonya (E/E) 

 

Minőségirányítási rendszer: 

Rendszer a minőségpolitika és minőségcélok megfogalmazásához és a célok eléréséhez. 
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Minőségirányítási rendszer felülvizsgálata: 

Rendszeres és független vizsgálat annak meghatározására, hogy a minőséggel kapcsolatos 

tevékenységek és eredményeik megfelelnek-e a tervezett intézkedéseknek, ezeket az 

intézkedéseket hatásosan megvalósították-e, és alkalmasak-e ezek a célok elérésére.  

 

Minőségpolitika: 

Egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított 

átfogó szándékai és irányvonala. 

 

Minőségcél: 

A minőséggel kapcsolatos valami, amire törekednek, vagy amit el akarnak érni. (A 

minőségcélok alapuljanak a szervezet minőségpolitikáján). A minőségcélokat a szervezet 

különböző szintjein ki lehet tűzni (stratégiai, vezetési, operatív). Az operatív szinten a 

minőségcélok legyenek számszerűsítve. 

 

Jövőkép: 

A szervezet ideál-képét megfogalmazó írásmű, amely összegzi, hogy milyen szervezetté 

szeretne/kíván válni. (Merész célok, időtávok, konkrét számok adatok.) 

 

Küldetés: 

A szolgáltatás/szervezet létrejöttének célja. Milyen okok indokolják a szolgáltatás/szervezet 

létrejöttét, működését. Miért vagyunk a világon? Küldetésnyilatkozat: a küldetést leíró 

dokumentum. 

 

Folyamat:  

A tevékenységek olyan rendszere, amely erőforrásokat használ ahhoz, hogy bemeneteket 

kimenetekké alakítson át. 

Folyamatok: egymást követő lépések sorozata, amely adott bemenetekből az elvárt kimenetet 

eredményezi, és ezáltal növeli az értékét. 
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Értékrend: 

Elvárások, értelmezések összegzése, amelyek megadják, hogy a munkatársak hogyan 

viselkedjenek, és amelyek alapját képezik a partneri kapcsolatok kezelésének (pl.: bizalom, 

támogatás). 

 

Alkalmazotti közösség:  

A közoktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében 

foglalkoztatottak közössége. 

 

Ellenőrzés: 

A közoktatási intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a nevelési, 

illetve pedagógiai program alapján. 

 

Értékelés: 

A közoktatási intézmény, a fenntartó, az ágazati irányítás által meghatározott szakmai 

célkitűzések összehasonlítása a közoktatási intézmény pedagógiai tevékenységének 

eredményével. 

 

Nem megfelelőség: 

Valamely előírt követelmény nem teljesülése. 

 

Szolgáltatás: 

Az intézmény által a tanulók számára nyújtott oktatási, nevelési tevékenység eredménye. 

 

Vevő (Partner): 
 
Diákok, szülők, szervezetek, akik felé a tevékenység irányul. 

 

5.2. Dokumentumkezelés 

 

 Az iskolai iratkezelésre, így a minőségügyi iratok kezelésére is törvényi előírások, 

belső szabályzatok, adatvédelmi előírások vonatkoznak, amelyek az SZMSZ-ben 
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megtalálhatók. A minőségügyi dokumentáció hatékony eszköz annak biztosítására, hogy az 

intézmény a szolgáltatásait előírás szerint, a partnerek teljes megelégedésére teljesíti. A 

minőségügyi feljegyzések, bizonylatok, nyilvántartások archiválása – írásos és elektronikus 

formában – biztosítja a mindenkori hozzáférhetőséget, azonosíthatóságot. A dokumentumok 

nyilvántartását a minőségügyi vezető folyamatosan vezeti, az elektronikus adattárolás esetén a 

rendszergazda végzi ezt a tevékenységet.  

 A dokumentumok hozzáférhetőségének szabályozása az igazgató jogköre. Az 

intézményi minőségügyi folyamatok egységes működtetéséhez eljárásokat dolgozunk ki, 

amelyek tartalmazzák a folyamatok során használatos belső formanyomtatványokat. Az 

eljárások kidolgozására és felülvizsgálatára folyamatosan kerül sor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


