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 2022-2023-as tanév rendje 

Első tanítási nap: 2022. szeptember 01. 

Utolsó tanítási nap: 2023. június 16. 

Végzős évfolyam utolsó tanítási napja: 2023. május 04. 

Tanítási napok száma: 179 

Első félév vége: 2023. január 20. 

 Értesítés határideje: 2023. január 27. 

Tanítási szünetek: 

Őszi szünet:  

368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti 

szabályokról 1.§ 4. bekezdése alapján: őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki 

Téli szünet: 2022. december. 22. – 2023. január 08. 

- szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda) 

- szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 9. (hétfő) 

Főigazgatói utasítás alapján 5 tanítás nélküli munkanapot felhasználunk a téli szünet után, így 

az első tanítási nap 2023. január 16. 

Tavaszi szünet: 2023. április 05. – április 11. 

- szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 4. (kedd) 

- szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda) 

Tanítás nélküli munkanapok rendje:  
20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 5. § …..amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének 

kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra 

használható fel. 

 Dátum Felhasználása 

1. nap 2022.szeptember 24. pályaorientációs nap/ 

Szakmaszombat 

2. nap 2023. január 21. Központi felvételi lebonyolítása 

3. nap 2023. január 09. téli szünet meghosszabbítása Főigazgatói utasítás 

alapján 

4. nap 2023. január 10. téli szünet meghosszabbítása Főigazgatói utasítás 

alapján 

5. nap 2023. január 11. téli szünet meghosszabbítása Főigazgatói utasítás 

alapján 
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6. nap 2023. január 12. téli szünet meghosszabbítása Főigazgatói utasítás 

alapján 

7. nap 2023. január 13. téli szünet meghosszabbítása Főigazgatói utasítás 

alapján 

8. nap 2023. június 16. utolsó tanítási nap-Oktatói testületi kirándulás 

Ünnepek és megemlékezések: 

Dátum Esemény Felelős 

2022.09.01. Tanévnyitó ünnepély Néninger Jánosné Péti Mária 

2022.10.06. Megemlékezés 1849. október 

6-ról 

Laznik Gabriella 

2022.10.21. Iskolai ünnepség az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 

évfordulóján 

Böhm László 

2023.01.22. Ádámok és Évák – részvétel a 

Petőfi Szinház rendezvényén a 

magyar kultúra napja 

alkalmából 

Néninger Jánosné Péti Mária 

2023.01.27. Szalagavató Néninger Jánosné Péti Mária- 

Böhm László 

2023.02.24. A kommunizmus áldozatainak 

emléknapja 

Laznik Gabriella 

2023.03.14. Iskolai ünnepség az 1848-as 

forradalom és szabadságharc 

évfordulóján 

Néninger Jánosné Péti Mária- 

Böhm László-B. Kiss Mátyás 

2023.04.20. A holokauszt áldozatainak em-

léknapja 

Szigeti Enikő 

2023.05.05. Ballagás Gorelik Nóra-Böhm László 

2023.06.21. Tanévzáró ünnepély B. Kiss Mátyás 

 

Egyéb iskolai rendezvények: 

Dátum Esemény Felelős 

2022. 10.27. Iskolai szavalóverseny Szegi Júlia- Néninger Jánosné 

Péti Mária 

2022.11.11. Megemlékezés a Magyar 

Nyelv Napjáról 

Laznik Gabriella 

2022.12.21. Testületi karácsonyi ünnepség Néninger Jánosné Péti Mária 

2023.03.29. 

 

Táncsics nap-Alma Mater gála Szegi Júlia-Gorelik Nóra 
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2023.04.12. Megemlékezés a költészet 

napja alkalmával 

Néninger Jánosné Péti Mária-  

B. Kiss Mátyás 

2023.06.02. Pedagógusnap Szegi Júlia 

 

Témahetek és témanap: 

Időpont Esemény Felelős 

2022.09.30. Magyar Sport Napja 
Testnevelés munkaközösség, 

Osztályfőnökök 

2022.10.04. Építészek Világnapja Tölgyesi Ákos 

2023.04.28. Fenntarthatósági Témanap 
VEB 2023 Öko Projektben 

résztvevő oktatók 

2023.06.05. 
A Nemzeti Összetartozás 

Napja 
Szigeti Enikő 

Tanulmányi és sportversenyek: 

Időpont Esemény Felelős 

2022. október 
Beauty Fórum Kozmetikus 

Diákolimpia 

szépészeti                       

munkaközösség tagjai 

2022. október-november Árpád Kupa 
szépészeti                       

munkaközösség tagjai 

2022. október 
Bázisiskolai Faipari Szakmai 

Verseny 

faipari munkaközösség 

tagjai 

2022. november-december 
Online Szépész Kupa 

(Kiskunhalas) 

szépészeti                       

munkaközösség tagjai 

2023. január 
Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

minden szakmacsoportban 

szakmai                         

munkaközösségek tagjai 

2023. január 
OSZTV (magasépítő technikus, 

automatikai technikus) 

építész, elektronikai  

munkaközösség tagjai 

2023. március 
Magyar Asztalos Tanulmányi 

Verseny 

faipari munkaközösség 

tagjai 

2023.február-március 

ÁSZÉV (építészet, szépészet, 

elektronika, sport, rendészet 

szakmacsoportban) 

érintett szakmai                         

munkaközösségek tagjai 

2023. április Építészeti Diákkonferenciára építész munkaközösség 

tagjai 

2023. április-május 
Nemzetközi asztalos és gépész 

versenyen 

Faipari-gépészeti            

munkaközösség tagjai 
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2022. szeptember OSZKTV -matematika 
matematika                

munkaközösség tagjai 

2022. november 
Nemzetközi Kenguru Matematika-

verseny 
Kovács Katalin 

2022. szeptember OKTVverseny- irodalom 
magyar szakos oktatók 

 

2022. október Szakiskolások tantárgyi versenye 
magyar szakos oktatók 

 

2022. október Iskolai vers- és prózamondó verseny 

Szegi Júlia 

Néninger Jánosné Péti 

Mária 

2022. szeptember 
OKTV verseny történelemből- 

iskolai forduló 

Böhm László 

Szigeti Enikő 

2022. november Örökségünk ’48” Böhm László 

2022. november „Magyarország az én hazám” Szigeti Enikő 

2022. november Implom József Helyesírási Verseny magyar szakos oktatók 

2022. november 

 

Bod Péter Könyvtárhasználati 

Verseny 

Laznik Gabriella 

2022. szeptember OKTV angol, német 

Péringer Csilla német, 

Benczéné Barcza Julianna 

angol 

2023. február 
 

Fox verseny (MMpublications) 
Tulipánt Zsófia 

2023. március Öveges Idegen nyelvi verseny 
Kiss Tünde német, Csik 

Valéria angol 

2023. április Focus on Britain (Zánka) Dénes Roxána 

2022. októbertől               

versenykiírás szerint 
Diákolimpiai versenyek 

testnevelés                    

munkaközösség tagjai 

2022. októbertől Fair Play kupa 
testnevelés                    

munkaközösség tagjai 

2023. január-február Szeiberling Kupa 
testnevelés                    

munkaközösség tagjai 

2022. szeptembertől              

versenykiírás szerint 
Egyéb városi sportrendezvények 

testnevelés                    

munkaközösség tagjai 

2023. március Táncsics kupa 
testnevelés                    

munkaközösség tagjai 

Vizsgák rendje: 

Osztályozó vizsgák időpontjai: 

- Félévi: 2022.12. 14.-12.21. 

- Év végi: 2023.06.05. – 06.07. 
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Javítóvizsga időpontjai: 

- Írásbeli:2023.08.26. 

- Szóbeli: 2023.08.27. 

Érettségi vizsgák időpontjai: 

Október-novemberi érettségi időszak 

Iskolánk az őszi időszakban nem szervez érettségi vizsgát. 

Május-júniusi érettségi időszak 

2023.05.08. magyar nyelv és irodalom 

2023.05.09. matematika 

2023.05.10. történelem 

2023.05.11. angol nyelv 

2023.05.12. német nyelv 

2023.05.17. ágazati szakmai vizsgatárgyak 

 

Szóbeli vizsgák: 

Szakmai vizsgák időpontjai: 

- 2022. őszi vizsgaidőszak/ pótló-, javítóvizsgák 

 

Szakma Osztály 
Tervezett             

létszám 
Időpontok 

Asztalos (OKJ) - 1 fő 

írásbeli: 2022.10.06. 

gyakorlat, szóbeli:  

2022. 10.11. 

Festő, mázoló,  

tapétázó (OKJ) 
- 2 fő 

írásbeli: ---- 

gyakorlat, szóbeli:  

2022. 10.11. 

Kozmetikus (OKJ) - 3 fő 

írásbeli: 2022.10.07. 

gyakorlat, szóbeli: -------- 

 

Dátum osztály létszám 

2023.06.19 – 06.21. 12.K 23 fő 

2023.06.22 – 06.23. 12.E 12 fő 

2023.06.26 – 06.28. 12.R 28 fő 
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Automatikai  

technikus (OKJ) 
- 3 fő 

írásbeli: 2022.10.06. 

gyakorlat, szóbeli: 2022.10.06. 

Sportedző,  

sportszervező 
- 1 fő 

írásbeli: 2022.10.03. 

projektfeladat: 2022.10.03. 

 

- 2023. februári vizsgaidőszak 

 

Szakma Osztály 
Tervezett lét-

szám 
Időpontok 

Regeneráló            

balneoterápiás  

masszőr               

mellék-szakképesítés 

(OKJ) 

12.E 12 fő 

írásbeli: nincs 

gyakorlat, szóbeli: 

2023. 02.06.-

2023.02.10. 

Közszolgálati             

ügykezelő                  

mellék-szakképesítés 

(OKJ) 

12.R 17 fő 

írásbeli: 2023.02.07. 

gyakorlat, szóbeli: 

2023. 02.08.-

2023.02.13. 

Hegesztő 

felnőttoktatás 

(Szakmajegyzék) 

Eksz. 11.H ker 11 fő 

interaktív írásbeli: 

2023.02.07.  

projektfeladat: 

 2023. 02.08.-

2023.02.13..  

 

 

- 2023. májusi vizsgaidőszak 

 

Szakma Osztály 
Tervezett lét-

szám 
Időpontok 

Asztalos  

(Szakmajegyzék) 
3/11.A 16 fő 

írásbeli: 2023. 05.25. 

projektfeladat: 

2023. 05.26.-2023.06.09. 

Hegesztő 

(Szakmajegyzék) 
3/11.B 7 fő 

írásbeli: 2023. 05.26. 

projektfeladat: 

2023. 05.29.-2023.06.09. 

Villanyszerelő 

(Szakmajegyzék) 
3/11.B 13fő 

írásbeli: 2023.05.23. 

projektfeladat: 

2023. 05.26.-2023.06.09. 
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Ács 

(Szakmajegyzék) 
3/11.A 6 fő 

írásbeli: 2023.05.18. 

projektfeladat: 

2023. 05.19.-2023.06.09. 

 

Festő, mázoló, 

 tapétázó 

(Szakmajegyzék) 

3/11.A  5 fő 

írásbeli: 2023.05.15. 

projektfeladat: 

 2023. 05.16.-2023.06.09 

 

Magasépítő            

technikus 

4+1 éves 

(OKJ) 

5/13.M 9 fő 

írásbeli: 2023.05.30. 

gyakorlat, szóbeli: 

2023. 05.31.-2023.06.09 

 

Kozmetikus  

4+1 éves 

(OKJ) 

 

5/13.M 13 fő 

írásbeli: 2023.05.18. 

gyakorlat, szóbeli: 

2023. 05.19.-2023.06.09 

Automatikai            

technikus             

4+1 éves 

(OKJ) 

 

5/13.M 5 fő 

írásbeli: 2023.05.26. 

gyakorlat, szóbeli: 

2023. 05.29.-2023.06.09 

Fodrász  

 (Szakmajegyzék) 

 

14.K 6 fő 

írásbeli: 2023. 05.15. 

projektfeladat:        

2023. 05.16.-2023.06.09 

Kozmetikus         

technikus  

(Szakmajegyzék) 

 

14.K 13 fő 

írásbeli: 2023.05.30. 

projektfeladat:         

2023. 05.31.-2023.06.09 

Ágazati alapvizsgák időpontjai: 

A Veszprémi SZC vizsgaszabályzatában leírtak szerint kerülnek megszervezésre.  

Ágazat/Szakma Osztály Időpontok 

Szépészet/Fodrász 

Kozmetikus technikus 
1/13.K 

2022. 12.19.-21. 

 

Építőipar (technikum) 

 
10.E 

 

2023.06.12.-13. 
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Fa-és bútoripar (technikum) 

 
10.E 2023.06.12.-13. 

Szépészet (technikum) 10.K 

 

2023.06.12.-13. 

 

Sport (technikum) 10.R 
2023.06.12.-13. 

 

Rendészet és  

közszolgálat 

 (technikum) 

 

10.R 
2023.06.12.-13. 

 

Építőipar (szakképző) 

 

1/9.C 

 

2023.06.12.-13. 

 

Eletronika és elektrotechnika 

(szakképző) 

 

1/9.B 2023.06.12.-13. 

Fa-és bútoripar  

(szakképző) 
1/9.A 2023.06.12.-13. 

Gépészet (szakképző) 1/9.B 2023.06.12.-13. 

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontjai: 

Időpont Felelős 

2023. 01.09. – 05.12. 
Bereczki Katalin és a testnevelési  

munkaközösség 

A kompetenciamérés időpontja: 

Országos mérés 10. évfolyamon  

- olvasás-szövegértés, matematikai, természettudományos eszköztudás:  

2023. 03.06. – 06.09.  

Szakképzési kompetenciamérés                   

- Bemeneti és kimeneti mérés időpontja: 2022. 09.19. – 23. 

- Pótmérés: 2022. 09.26. – 27. 
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Értekezletek rendje 

Vezetői értekezletek: minden hétfőn 10.00-11.30 óra között 

Oktatói testületi értekezletek: 

- tanévközi értekezletek: minden hónap első hétfőjén 14:30-tól 

- félévi osztályozó értekezlet: 2023. január 20. 

- félévi értekezlet: 2023. január 30. (hétfő) 13.00 órakor 

- év végi osztályozó értekezlet: 2023.05.03.. végzősök esetében, ill. 2023.06.14. 

- év végi értekezlet: 2023. június 28. (szerda) 9.00 órakor 

Szülői értekezletek:  

- I. félév: 2022. 09. 26. (hétfő)  1600 óra 

- II. félév: 2023. 02. 06. (hétfő) 1600 óra 

Szülői fogadóórák: heti fogadóóra az eKrétába kijelölve egyénileg 

A 2022/2023-es tanév beiskolázási tevékenysége:  

 

- Pályaválasztási tájékoztató elkészítése az általános iskolák számára 

 

Felelős:    Hajdúné Medgyesi Andrea igazgató 

    Határidő:  2022. szeptember 30. 

- Szakmaszombat 

 

Felelős:    Molnár Katalin szakmai igazgatóhelyettes 

    Határidő:  2022. szeptember 24. 

 

- Nyílt napok szervezése 

 

    Felelős:    Molnár Katalin szakmai igazgatóhelyettes 

      Mézes József szakmai igazgatóhelyettes 

      munkaközösség vezetők 

     

Időpontja: 2022.október 25.    

    2022. november 22.  

  

- Szakmabemutató és pályaválasztási nyílt nap a VKIK szervezésében 

 

                                                                      Felelős: Molnár Katalin szakmai igazgatóhelyettes 

                                                                        Időpontja:2022.október 25. 
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- Iskolánk pályaválasztási kínálatának személyes bemutatása az általános iskolákban 

Határidő: az ősz folyamán 

                                                                      Felelős: Hajdúné Medgyesi Andrea igazgató 

                                                                                    Molnár Katalin szakmai igazgatóhelyettes 

                           munkaközösség vezetők, jelentkező oktatók 

 

Középfokú beiskolázás rendje: 

 

- a  középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében meg-

határozzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó 

felvételi tájékoztatójukat. 

              Határidő: 2022. október 20. 

    Felelős: Hajdúné Medgyesi Andrea igazgató 

 

- a felvételi tájékoztató közzététele a közoktatás információs rendszerében 

    Határidő: 2022. október 20. 

    Felelős: Hajdúné Medgyesi Andrea igazgató 

 

- az egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre történő tanulói jelentkezés 

    Határidő: 2022. december 02. 

    Felelős: Krausz Attila általános igazgatóhelyettes 

 

- egységes központi írásbeli felvételi vizsgák a technikum 9. évfolyamára jelentkezőknek

    Határidő: 2023. január 21.  

    Felelős: Krausz Attila általános igazgatóhelyettes 

 

- pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a technikum 9. évfolyamára jelentkezőknek

   Határidő: 2023. január 31.  

    Felelős: Krausz Attila általános igazgatóhelyettes 

 

- pályaalkalmassági megszervezése a technikum sport szakmacsoportos 9. évfolyamára 

jelentkezőknek                

                                   Határidő: 2023. február 27.- március 14. 

    Felelős: Krausz Attila általános igazgatóhelyettes 

                                                                       Bereczki Katalin munkaközösség vezető 

 

- felvételről vagy elutasításról szóló értesítések megküldése a jelentkezőknek és az álta-

lános iskoláknak 

Határidő:  2023. április 28. 

     Felelős:  Krausz Attila általános igazgatóhelyettes 

 

- beiratkozás a középfokú iskolákba 

Határidő: 2023. június 21-23. 

 Felelős: Molnár Katalin szakmai igazgatóhelyettes 
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Választott tisztségviselők:  

Tisztség megnevezése Tisztségviselő neve 

DÖK támogató tanár Kiss Tünde 

magyar-történelem munkaközösség vezetője Böhm László 

matematika-fizika-informatika munkaközös-

ség vezetője 
Bakai Zoltán 

angol-német nyelvi munkaközösség vezetője Tulipánt Zsófia 

testnevelés-sport munkaközösség vezetője Bereczki Katalin 

osztályfőnöki munkaközösség vezetője Albert Enikő 

elektronika-elektrotechnika munkaközösség 

vezetője 
Zalavári András 

építészet munkaközösség vezetője Tölgyesi Ákos 

faipar-gépészet munkaközösség vezetője Kajtár Jenő 

biológia-kémia-szépészet munkaközösség   

vezetője 
Szálingerné Fülöp Mónika 

MICS tagok 

Molnár Katalin csoportvezető,  

Benczéné Barcza Julianna,  

Illés-Kiss Krisztina, Puskás József 

a PSZ alapszervezeti titkára Böhm László 

az érettségi és szakmai vizsgák jegyzője Illés-Kiss Krisztina, Liptay Kinga 

ágazati alapvizsgák jegyzője  Szálingerné Fülöp Mónika, osztályfőnökök 

balesetvédelmi felelős Egri-Németh Eszter, György Anita 

balesetbiztosítási felelős Farkas Katalin 

munkavédelmi felelős (iskola) Primus Márk 

munkavédelmi felelős (tanműhely) Kajtár Jenő 

hangosítás Zsély Gyula 

dekoratőr Laznik Gabriella, Tóth Mercédesz Adél 

tankönyvfelelős Laznik Gabriella 

ifjúságvédelmi felelős Szalai István 

rendszergazda Zsély Gyula 

A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje  

Állandó ügyelet tartása  

Név Időpont Helyiség 

Hajdúné Medgyesi Andrea 7:00 – 15:00 igazgatói iroda 

Krausz Attila 7:00 – 15:00 igazgatóhelyettesi iroda 

Molnár Katalin 8:00 – 16:00 igazgatóhelyettesi iroda 

Mézes József 7:30 – 15:30 igazgatóhelyettesi iroda 
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Az intézményi munka ellenőrzése 

 

Terület Módszer Felelős 

az új belépő oktatók, munkakö-

zösség vezetők és óraadók  

munkájának ellenőrzése 

óralátogatás, óramegbeszélés,   

tanári reflexió, önértékelés,      

vezetői értékelés, eKréta  

adminisztráció ellenőrzése 

Hajdúné Medgyesi Andrea - 

igazgató 

pedagógiai folyamatok –  

közismereti és szakmai oktatás 

MIR: óralátogatás, óramegbe-

szélés, tanári reflexió, önérté-

kelés,    vezetői értékelés eK-

réta  

adminisztráció ellenőrzése 

Krausz Attila,  

Molnár Katalin,  

Mézes József –  

igazgatóhelyettesek 

MIR tagok 

adminisztációs feladatok Kréta rendszer – ESL, Fókusz igazgatóhelyettesek 

pedagógiai folyamatok –         

matematika, informatika 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés,  

vezetői értékelés eKréta  

adminisztráció ellenőrzése 

Bakai Zoltán –  

munkaközösség vezető 

pedagógiai folyamatok –  

magyar, történelem 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés,  

vezetői értékelés eKréta  

adminisztráció ellenőrzése 

Böhm László –  

munkaközösség vezető 

pedagógiai folyamatok – idegen 

nyelv 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés,  

vezetői értékelés eKréta  

adminisztráció ellenőrzése 

Tulipánt Zsófia –  

munkaközösség vezető 

pedagógiai folyamatok –  

testnevelés, sport szakmacso-

portban tanító oktatók 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés,  

vezetői értékelés eKréta  

adminisztráció ellenőrzése 

Bereczki Katalin –  

munkaközösség vezető 

építészeti szakmacsoportban  

tanító szakmai oktatók 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés,  

vezetői értékelés eKréta  

adminisztráció ellenőrzése 

Tölgyesi Ákos –  

munkaközösség vezető 

elektronikai szakmacsoportban 

tanító szakmai oktatók 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés,  

vezetői értékelés eKréta  

adminisztráció ellenőrzése 

Zalavári András –  

munkaközösség vezető 

szépészeti szakmacsoportban 

tanító oktatók 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés,  

vezetői értékelés eKréta  

adminisztráció ellenőrzése 

Szálingerné Fülöp Mónika – 

munkaközösség vezető 

faipari-gépészeti  

szakmacsoportban tanító okta-

tók 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés,  

vezetői értékelés eKréta 

 adminisztráció ellenőrzése 

Kajtár Jenő –  

munkaközösség vezető 
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- Ütemterv készítése: 

 

Ki Mikor Kit 

Hajdúné Medgyesi Andrea 

igazgató  
a tanév folyamán 

az új belépő oktatókat, 

munkaközösség vezetőket 

és óraadókat 

Krausz Attila igazgatóhelyettes havonta min. egy alkalommal a közismereti oktatókat 

Molnár Katalin                           

igazgatóhelyettes 
havonta min. egy alkalommal 

a szakmai elméleti  

oktatókat 

Mézes József igazgatóhelyettes havonta min. egy alkalommal 

a szakmai gyakorlati  

oktatókat, a nagyobb 

külső gyakorlati munka-

helyeket 

György Anita kollégiumvezető havonta min. egy alkalommal a kollégiumi nevelőket 

a munkaközösségvezetők félévente egy alkalommal a munkaközösség tagjait 

- Tanügyi dokumentumok ellenőrzési feladatai 

 

A tanügyi dokumentumok naprakész vezetése minden oktató, osztályfőnök alapfeladata(e-

Kréta, hiányzások vezetése, felszólítások kiküldése).  

Tanévkezdéskor, félévkor és év végén a bizonyítványok, törzslapok, e-Kréta napló pontos ve-

zetése, adminisztrálása, határidőre elkészítése alapfeladat. 

Az e-Krétában történő oktatói és osztályfőnöki adminisztráció ellenőrzése folyamatosan törté-

nik az igazgató és igazgatóhelyettesek által. A vezetők által jelzett hiányosságokat azonnal kell 

pótolni. 

 

Kiemelt oktatói munkavégzés ellenőrzési területei: 

 

- Szakmai feladatok, szaktárgyi, tantervi tudás. Szerepvállalás az intézményi szakmai 

munka tartalmi megújításában. Innováció. 

- Versenyekre, pályázatokra való felkészítő munka 

- Kiemelkedő eredmények tanulmányi versenyeken, tehetségfejlesztésben 

- Tanulás támogatása: 

 tanulók felzárkóztatása, fejlesztése tanórán kívül (pl. fejlesztő foglalkozások, mentorá-

lás (nem beleértve azokat a programokat, amelyekért külön díjazás jár pl.: Útravaló/ 

Macika stb.) 

 tehetséggondozás 

- Közösségek alakításának a segítése 
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- Kommunikáció és szakmai együttműködés (Iskolai közösségekkel, szereplőkkel való 

kapcsolattartás tanórán kívüli programokon) 

- Részt vállal az intézmény szervezeti életét kialakító, pedagógiai tervező és értékelő 

munkában 

-  Önképzés 

Az intézményi MIR működtetése: 

 

A minőségirányítási rendszer működtetési feladataira jön létre az intézményi minőségirányítási 

csoport (MICS), amelyet az intézmény vezetője hoz létre. 

A MICS végzi az önértékelés feladatainak szervezését, a lebonyolítást, az önértékelés szerve-

zési feladatait, de minden intézményi munkatársnak van feladata a minőségfejlesztési munká-

ban. 

MICS csoport tagjai: 

 Molnár Katalin igazgatóhelyettes, csoportvezető 

 Benczéné Barcza Julianna 

 Illés-Kiss Krisztina 

 Puskás József 

 

A MICS tagok munkáját a MICS vezető irányítja, koordinálja. A MICS vezető az igazgatónak 

tartozik jelentési kötelezettséggel. 

Feladatuk:  

 A minőségirányítási folyamat szervezése, irányítása: 

 a minőségirányítási folyamat során bevonandó további oktatók felkészítése, 

 partnerek tájékoztatása, 

 minőségirányítási program és az éves minőségirányítási terv elkészítésének segítése, 

 adatgyűjtés (foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség ese-

tén a kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatrögzítés). 

 

A MICS csoport munkáját tanévre szóló Önértékelési terv alapján végzi. 
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Az önértékelési folyamat ütemezése 

 

Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében rendszeres időközönként – legalább 

kétévente – átfogó önértékelést végez.  

A kétéves önértékelési ciklus 2022. szeptember 1-jén indul. Az első átfogó intézményi önérté-

kelést 2024. augusztus 31-ig kell az intézménynek elkészítenie. 

Az intézményi önértékelést a MICS tagjai irányítják, koordinálják.  

Célja, hogy segítse az intézményeket a minél magasabb színvonalú, a partnerek elvárásait minél 

teljesebb mértékben kielégítő, a tanulók, a képzésben részt vevő személyek, a munkaadók ér-

dekeinek megfelelő minőségi képzési szolgáltatás nyújtásában. 

 

Az önértékelési folyamat lépései: 

 

1. Az intézményi önértékelés előkészítése 

 Az oktatói testület tájékoztatása az önértékelésről 

 Az önértékelésben részt vevő munkatársak felkészítése  

 Az önértékelés munkatervének elkészítése 

2. Az intézményi önértékelés végrehajtása 

 Információ- és adatgyűjtés 

 Az egyes önértékelési szempontokhoz az intézményi működési gyakorlat leírások elké-

szítése 

 Az intézményi működési gyakorlat adott önértékelési szempontoknak való megfelelő-

ségének százalékos értékelése 

 Erősségek és fejlesztendő területek meghatározása az intézményi működésben 

 Erősségek és fejlesztendő területek intézményi összesítése 

 A fejlesztendő területek rangsorolása 

 Az önértékelés eredményeinek bemutatása az oktatói testületnek 

 A megvalósítandó fejlesztések kijelölése 

3. Az intézményi önértékelés követése, további lépései 

 Fejlesztési célok meghatározása 

 Cselekvési tervek készítése és megvalósítása 

 Cselekvési tervek megvalósulásának értékelése 

4. Összegzés az önértékelés megvalósításának tapasztalatairól 
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A 2022-2023. tanévben az önértékelési folyamatból az előkészítés és a feladatok végrehajtása 

fog lezajlani. 

  

Az intézményi önértékelés előkészítése 

Ssz. Feladat Felelős Produktum Határidő Módszer 

1. 

Az oktatói test-

ület tájékozta-

tása az önérté-

kelésről 

Intéz-

ményve-

zető 

MICS tag-

jai 

Tájékoztató 

anyag 

2022. au-

gusztus 31. 

Oktatói testületi értekez-

leten előadás, valamint a 

tájékoztató anyag kikül-

dése e-mailben. 

2. 

Az önértékelés-

ben résztvevő 

munkatársak 

felkészítése 

 

Intéz-

ményve-

zető 

MICS tag-

jai 

 
2022. szept-

ember 30. 

Az egyes önértékelési 

szempontok a saját intéz-

ményi kontextusukban 

történő meghatározása. 

Az egyes szempontok-

hoz rendelt intézményi 

folyamatok és szakkép-

zési indikátorok áttekin-

tése, majd az intézményi 

sajátosságok figyelem-

bevételével történő ki-

egészítése. 

Az elkészült MIR tanul-

mányozása, jogszabá-

lyok értelmezése, mun-

kafolyamatok áttekin-

tése, megbeszélése. 

3. 
Az önértékelés 

munkatervé-

nek elkészítése 

MICS tag-

jai 

Önértéke-

lési munka-

terv 

 

2022. 

szeptem-

ber 30. 

A csoporttagok megbe-

szélik a feladatokat, 

majd korábbi ismere-

teik, tapasztalataik alap-

ján felosztják a feladato-

kat és elkészítik munka-

tervüket. 

Az intézményi önértékelés végrehajtása 

1. 
Információ- és 

adatgyűjtés 

 

MICS tag-

jai 
 folyamatos 

Dokumentumelemzés 

(SZMSZ, Házirend, 

Szakmai Program, intéz-

mény belső mérési rend-

szere, nyilvántartások, 

beszámolók), kérdőíve-

zés (szülők, tanulók, ok-

tatók, duális képzőhe-

lyek, végzetteket foglal-

koztató gazdálkodó 

szervezetek), 

interjúk elkészítése (in-

tézményvezetőkkel, 



18 

 

munkaközösség-veze-

tőkkel, partneri kapcso-

lattartókkal). 

2. 

Az egyes önér-

tékelési szem-

pontokhoz az 

intézményi 

működési gya-

korlat leírások 

elkészítése 

MICS tag-

jai 

Működési 

gyakorlatok 

szöveges le-

írása 

2023. már-

cius 31. 

Az önértékelési munka-

tervben meghatározottak 

szerint – az adatgyűjtés 

eredményeit felhasz-

nálva – az egyes intéz-

ményi folyamatok valós 

bemutatása. 

3. 

Az intézményi 

működés, gya-

korlat adott 

önértékelési 

szempontnak 

való megfelelő-

ségének száza-

lékos / %-os 

értékelése 

 

MICS tag-

jai 

Működési 

gyakorlatle-

írások szá-

zalékos ér-

tékeléssel 

2023. ápri-

lis 15. 

Az elkészült működési 

gyakorlatok leírása alap-

ján az egyes területek 

százalékos értékelése.  

Értékelési kategóriák: 

1. nem felelt meg: 

0-20% 

2. részben megfe-

lelt: 21-50% 

3. többnyire megfe-

lelt: 51-80% 

4. megfelelt: 81-

100%  

4. 

Erősségek és 

fejlesztendő te-

rületek megha-

tározása az in-

tézményi mű-

ködésben 

MICS tag-

jai 

Működési 

gyakorlatle-

írások erős-

ségek és fej-

lesztési te-

rületek fel-

sorolásával 

2023. ápri-

lis 30. 

Az intézményi műkö-

dési gyakorlat önértéke-

lése során a csoport tag-

jai azonosítják a jó mű-

ködési gyakorlatokat, 

erősségeket és problé-

mákat, hiányosságokat, 

fejlesztendő területeket. 

5. 

Erősségek és 

fejlesztendő te-

rületek összesí-

tése 

MICS tag-

jai 

Erősségek 

és fejlesz-

tendő terü-

letek intéz-

ményi szin-

ten összesí-

tett listája 

2023. má-

jus 31. 

A csoport tagjai átgon-

dolják az egész önérté-

kelését, és elkészítik az 

Erősségek és a fejlesz-

tendő területek intézmé-

nyi szinten összesített 

listáját.  

Fejlesztendő terület 

meghatározása azon ön-

értékelési szempontsor 

eseténben kötelező, ahol 

a megfelelőség százalé-

kos értéke 60% alatt 

van. 

6. 
A fejlesztendő 

területek rang-

sorolása 

Vezető 

MICS tag-

jai 

Fejlesz-

tendő terü-

letek rang-

sorolt listája 

2023. jú-

nius 15. 

A rangsorolás eredmé-

nyeként az Erősségek és 

a fejlesztendő területek 

összesített listájában 
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szereplő fejlesztendő te-

rületek sorrendjét hatá-

rozzák meg. 

7. 

Az önértékelés 

eredményeinek 

bemutatása az 

oktatói testü-

letnek 

Vezetői 

egyezte-

téssel a 

MICS tag-

jai 

Tájékoztató 

anyag 

2023. jú-

nius 30. 

(tanévzáró 

értekezlet) 

Az oktatói testületi elő-

terjesztés két fő elemből 

áll: az önértékelési do-

kumentációból és a szó-

beli prezentációból.  

8. 
A megvalósí-

tandó fejleszté-

sek kijelölése 

Vezetői 

egyeztetés 

után a 

MICS tag-

jai 

A fejlesz-

tésre kijelölt 

3-6 terület 

listája 

2023. au-

gusztus 30. 

A MICS a Fejlesztendő 

területek rangsorolt lis-

tája alapján az intéz-

ményvezetővel egyez-

tetve javaslatokat fogal-

maz meg az oktatói test-

ület számára, amely ki-

választja azt a 3-6 rele-

váns fejlesztendő terüle-

tet, amelyekre vonatko-

zóan az intézmény célo-

kat tűz ki és intézkedé-

seket hoz, cselekvési 

tervet készít. 

 


