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Intézményi stratégiánk megfelel az elvárásoknak. Azok megjelennek a
dokumentumainkban.
Gazdálkodásunk szabályos, a feltárt hiányosságokat javítjuk.
Iskolánkban a szakiskolai és szakközépiskolai képzés között jó működik az
átjárhatóság. Különbözeti, osztályozó vizsga letételére van lehetőség.
Iskolánkban 57 HH-s és 6 HHH-s tanuló szerepel a nyilvántartásunkban. Az
ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök figyelnek a gyerekekre. Az ifjúságvédelmi
felelős részt vesz a TISZK-es fejlesztőcsoport munkájában.
A szakértői véleményeket figyelembe véve, igazgatói határozat alapján iskolánkban
41 tanuló beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzd. 16 tanítványunk az
SNI kategóriába tartozik. Ebben a tanévben nem kaptak fejlesztést 8normatívát nem
vettünk igénybe), csak korrepetálási lehetőséget biztosítottunk részükre.
Tanítványaink sajnos nem kellően érzik a nyelvtudás fontosságát. Ebben a tanévben
nem volt sikeres nyelvvizsgásunk. Versenyeredményünk ezen a területen nem volt.
Nyelvi előkészítő osztályunk nincs.
Az elmúlt években növekedett az informatikát választó tanulók aránya az érettségi
vizsgákon. A 2011/2012-es tavaszi vizsgaidőszakban 27 tanulónk volt sikeres. ECDL
vizsgát senki nem tett. A pedagógusok 50 %-a alkalmazza az informatikai
ismereteket. 120 számítógép áll tanítványaink rendelkezésére. Induló tanulólétszám
727, év végi létszám 685.
Az SZKTV országos döntőjébe 2 különböző szakmában (központi fűtés- és
csőhálózat-szerelő gépi forgácsoló, ) 4 tanítványunk versenyzett, 2., 5., 6., 10.
helyezést értek el. Mindannyian - 100%-os – eredménnyel szakmai bizonyítványt
kaptak.
A diákolimpia országos döntőjében rövidpályás gyorskorcsolya 5., mezei futás 6.,
súlyemelés 1. helyet értünk el.
Az érettségi vizsgán 110 nyilvántartott tanulóból öt fő sikertelen vizsgát tett. Emelt
szintű érettségi vizsgát egy tanítványunk tett. (rendes, előrehozott, ismétlő, kiegészítő
vizsgatípusok)

A szakmai vizsgán – 8 szakmában, modulrendszerben történt az oktatás - a 157 jelöltből
heten szerepeltek sikertelenül. A felsőoktatásba tanítványaink 10%-a jelentkezik.
Az adventi városi rendezvényen, saját iskolai ünnepeinken szerepeltek tanítványaink.
Több tanítványunk eredményesen szerepelt rajzversenyeken.
 Művészeti képzéseket nem folytatunk, de jól működik a Puskás galériánk! (4 kiállítás)
 Tornateremmel, görkoriparkkal, konditeremmel rendelkezünk. A DSE, illetve két
testnevelőnk nagymértékben hozzájárul a mozgalmas sportélethez.
 A fenntartó által támogatott úszásoktatásban 2 kilencedikes osztályunk vehet részt,
javasoljuk a szakiskolai osztályok bevonását is!
 A védőnő, az osztályfőnöki munkaközösség sokat tesz az egészségnevelés
területén, de ez sajnos nem látszik meg az eredményeken.
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fogászati szűrővizsgálat (minden tanuló számára)
egészség nevelési órák (12. évf.)
drog prevenciós előadás (9. évf.)
önismereti tréning (2 tanuló)
bűnmegelőzési előadások (10. évf.)
Iskolánkban 2011. szeptember 1-től tilos a dohányzás!
A pedagógusok nagy része szakmailag igényes, heten új diplomát szereztek, három
pedig jelenleg is tanul. 4 munkaközösségben dolgoztak tanáraink. A munkaközösségi
beszámolók tartalmas munkáról, eredményekről árulkodnak.
Három pályázatban sikeresen szerepeltünk.
Az információs rendszer jól működik, a levelező rendszert néhány kivétellel
használják a kollégák. Havonta egyszer a vezetés tájékoztatót tart.
Kisebbségi oktatás nincs az iskolában.
A MIR működtetésén javítani szükséges!

A középfokú nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan









Az év végi statisztikából kiderült, hogy 42 tanuló távozott az iskolából, sajnos a
korábbi évekhez képest nem csökkent ez a szám. Az iskolai átlag az elmúlt évekhez
képest egy kicsit javult (3,00). A 682 osztályozott tanulóból 100-an (14,6%),
elégtelennel zártak, ez az arány az elmúlt évekhez kicsit csökkent.
Iskolánk szakképző iskola, a munkaerőpiac által keresett szakmákat oktatunk, melyek
mindegyike kiemelten támogatott, illetve kettő a hiányszakmák közé sorolható. Az
LUK, BPW, TDK-EPCOS, JABIL a tanulószerződésen kívül tanulmányi szerződést is
köt a náluk gyakorlati képzésen levő gyerekeinkkel. Ezen kívül 28 céggel,
vállalkozással, vállalkozóval vagyunk kapcsolatban, összesen 169 tanulónk
rendelkezik tanulószerződéssel.
2012. júliusában Németországi (Buchen) testvériskolánkat látogatjuk meg. A
Sepsiszentgyörgyi Puskás Szakképző küldöttségével Budapesten találkozott az
iskola 24 tanulója és 4 tanára a Puskás kupa című rendezvényen. Ezen a
sportrendezvényen összesen 8 iskola vett részt, köztük egy szerbiai is.
Felnőttképzési akkreditációnkat nem hosszabbítottuk meg, tekintettel arra, hogy a
TISZK tagintézménye vagyunk. A SAVARIA TISZK- kel napi és jól működő
kapcsolatban vagyunk.
A kollégiumi átszervezés folyamatban van – a csökkenő létszám miatt –
szeptembertől két kollégiummal rendelkezünk majd.

A Szülői Szervezet véleménye:
A Szülő Szervezet a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola
Minőségirányítási Programjának értékelését megismerte, azzal egyetért.
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BEISKOLÁZÁSI MUTATÓK:
1. A felvételi eljárás eredménye.
2012
Jelentkezett Felvett
Gépész
149
64
Informatika 154
38
Az idei tanévben sajnos nem sikerült informatika szakon elindítani a két tervezett osztályt.
Egyenlőre úgy néz ki, hogy csak egy osztályunk indul ezen szakon..
2. Az osztálylétszámok összehasonlítása 2010. szeptember és 2011. június között.
Osztály
9. A
9. B
9. C
9. D
10. A
10. B
10. C
10. D
11. A
11. B
11. C
11. D
12. A
12. B
12. C
12. D
13. A
13. B
13. C
14. A
14. D
Összesen

Létszám
2011 szeptember
35
42
30
30
31
37
33
28
36
28
30
33
35
31
28
32
45
23
26
24
25
662

Létszám
2012 június
35
42
31
30
31
37
33
26
35
27
30
33
35
31
28
32
45
21
25
23
25
655

Látható, hogy az osztálylétszámok egy-két kivételétől eltekintve elég magasak és a
szakképző évfolyamokon is meghaladják a fenntartó által előírt minimális létszámokat. Az
általános iskolai tanulók számának csökkenése ellenére valósult ez meg.
Az átlaglétszám 31,2 fő, ami állandóságot mutat.
A beiratkozott tanulók nagyon kevés kivétellel maradnak is az iskolában. A 2011/2012.
tanévben összesen 12 fő maradt ki különféle okok miatt, ami a tanulók 1, 83 %-a.
SZOLGÁLTATÁSOK:
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1. Felzárkóztatás
Sajnos a fenntartó által biztosított 100 %-os órakeret az iskola jellegéből adódóan
csoportbontásokra fordítódik, hiszen informatika jellegű tárgyakat nem tudunk
osztálykeretben tanítani. Ez azt jelenti, hogy tanórán kívüli foglalkozásokra már nem marad
keretünk. Ezért a felzárkóztatás csak olyan módon működik, hogy a szaktanárok a tanórák
alatt differenciáltan foglalkoznak a rászoruló tanulókkal, illetve külön házi feladatokat adnak
nekik.
2. Tehetséggondozás
Az előző pontban leírtak még nagyobb gondot okoznak a jó képességű tanulókkal történő
külön foglalkozásoknál. A tevékenység nagyobb része megint csak a tanórákra maradt, ami
természetesen nehezíti a szaktanár munkáját.
A kollégák egy része anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szívességből végzi ezt a munkáját,
hiszen céljuk az, hogy megőrizzék a korábbi évek kiemelkedő eredményeit.
Úgy érezzük, hogy a két területen szűkös lehetőségeink vannak, ezen feltétlenül változtatni
szükséges.
3. Sportkörök
Ezen a területen jók a lehetőségeink. A mindennapos testedzés megvalósítása érdekében a
sportköri foglalkozásokat be tudtuk illeszteni a tantárgyfelosztásba. Így megfelelő órakeret áll
a kollégák rendelkezésére.
Négy sportcsoportban dolgoznak: atlétikai, kosárlabda, labdarúgó és általános. Az általános
sportcsoport szinte mindent magába foglal amire a tanulóknak igénye van. A foglalkozások
népszerűek a diákok körében, szívesen vesznek részt ezeken a délutáni órákban is.
HUMÁNERŐFORRÁS:
1. Pedagógusok
Az intézmény álláshelyei betöltöttek voltak. Év végén azonban két kolléga is távozott a
műszaki szakterületről, ez nagyon komoly problémát jelent az órák ellátásánál, amennyiben
nem sikerül a helyükre új kollégákat felvenni. Minden területen meg tudtuk valósítani a
Pedagógiai Program célkitűzéseit. A kollégák végzettsége megfelelt a törvényi előírásoknak.
Három kollégának nincsen pedagógiai végzettsége, egy közülük év végén munkahelyet
váltott.
A pedagógusok továbbképzésének támogatására szolgáló összeg rendszeresen kevésnek
bizonyult a képzésekre jelentkezők finanszírozására és a tanév során meg is szűnt. Így
többször előfordult, hogy egy vagy két félév tandíját kollégáink saját maguk fizették. A
legnépszerűbbek továbbra is az új szak megszerzésére irányuló, illetve a szakvizsgának
megfelelő képzések voltak.
2. Nem pedagógus dolgozók
Az álláshelyeink e területen is betöltöttek voltak. Minden lehetőségünk megvolt az oktatás és
nevelés gazdasági és technikai feltételeinek megteremtésére.
A dolgozók körében nem jellemző az intézményből való eltávozás, a fluktuáció főleg
nyugdíjazásból, illetve évente egy-két kolléga más munkahelyre távozásából adódott.
EREDMÉNYESSÉG:
1. Nevelési eredmények
A fegyelmi ügyek a tanulók egy kisebb hányadára terjednek ki. A tanév során 114
osztályfőnöki és 22 igazgatói elmarasztalás történt Az elmarasztalások ellensúlyozását
jelentette 70 osztályfőnöki és 38 igazgatói szintű dicséret.
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Mindezek azt mutatják, hogy fegyelmi téren nagyobb probléma nincs az intézményben. A
magatartás jegyek átlaga 4,04. A viszonylag alacsony érték abból adódik, hogy az
osztályfőnöki munkaközösség által elfogadott ajánlás alapján nem kap példás magatartást
az a tanuló, akivel semmilyen fegyelmi probléma nincsen, de nem is vállal semmilyen
közösségi tevékenységet.
2. Oktatási eredmények
a. tanulmányi
Az iskola tanulmányi átlaga 3,43, de ez úgy adódik, hogy nincsen 4,00 feletti eredmény.
Viszonylag kevés a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló. Sokszor jellemző az, hogy
műszaki területen jók az eredmények, de humán területen nem.
A tanév végén összesen 77 bukás történt. Ez a tanulók 11,76 %-a, ami viszonylag magas
érték. E területen feltétlenül keresnünk kell a megfelelő módszereket a bukások számának
csökkentésére.
b. versenyeredmények
Az eredmények részletes felsorolása a 2011/2012. tanévről
beszámolóban megtalálhatók.
Kiemelném a következő versenyeredményeinket

készült

tanév

végi

A szakmai tanulmányi versenyeken SZÉTV gépészeti alapismeretek országos döntőn 24. és
27. helyezést értünk el.
A Charles Babbage AutoCAD verseny országos döntőjén 2.,3.,,4. és 6. 7. 10. és 13.
helyezettek lettek tanulóink.
A III. Béla Megyei informatika versenyen egyéniben 2. helyezést értünk el, csapatunk pedig
megnyerte a versenyt.
OSZTV Gépgyártástechnológiai technikus döntőn 2. 6. 8. és 11. helyezést értek el diákjaink.
c. továbbtanulás
Intézményünkből a 12. évfolyam után (csak érettségivel) és a 13. illetve 14. évfolyam után
(érettségi és technikus vizsga letételével) lehet jelentkezni továbbtanulásra. Sajnos a felvételi
eredményekről csak szeptemberben lesz végleges listánk, de úgy érezzük, hogy iskolánk e
tanévben is eleget tett az elvárásoknak, hiszen nem elsőrendű célkitűzésünk a
továbbtanulásra való felkészítés.
d. mérések
Az országos kompetencia mérések során rendelkezésünkre álló legfrissebb adat a 2011-es.
Iskolánk eredménye szövegértésből 69 ponttal, matematikából pedig 140 ponttal volt
magasabb az országos szakközépiskolai átlagnál. Az országos átlagnál a szövegértési
eredményünk 56 ponttal, a matematika eredményünk 129 ponttal volt jobb. Véleményünk
szerint ezzel az eredménnyel elégedettek lehetünk továbbra is.
A Szülői Szervezet véleménye:
A Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Szakközépiskolájának
Minőségirányítási Programjának értékelését megismertem, azzal egyetértek.
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Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakiskolája
1. A fenntartó elvárásai a minőségcélok és elvárások tükrében
1.1.A szakképzés
elvárásaihoz

kínálatának

igazítása

a

szakképzésben

érdekelt

partnerek

A régió ipari háttere és igényei az elmúlt évtizedben meghatározták a város képzési
struktúráját és elősegítették a TISZK (TISZK-ek) integrálódását a szakképzés
vérkeringésébe. Tény, hogy a több évtizedes beidegződéseket nehéz megváltoztatni: a piaci
igények, a tanulói és szülői elképzelések és az iskolák képzési alternatívái nehezen
szinkronizálhatók. Könnyebb egy technológiai, technikai fejlesztést (TISZK-es, iskolai
tanműhelyi) megoldani, mint a piac által leginkább igényelt –elsősorban szakiskolai szintűképzések irányában elmozdulni. Ugyanakkor –itt most lehetne a nemzetközi gazdasági
válságra, a hazai cégek nehéz versenyhelyzetére utalni- sem a kamarák, sem a
munkaerőpiac résztvevői nem képesek egy-két évnél előbbre releváns elvárásokat,
igényeket megfogalmazni. A végzett tanulóink pályakövetése szolgáltat némi információt a
képzéseink elfogadottságának tekintetében.
Az iskolarendszeren kívüli oktatási kínálatunkban az utóbbi két-három évben - a
hagyományos kamarai felnőttképzéseken túl - saját tanulóink részére szervezett AUTOCAD,
belső auditori, illetve targoncavezetői OKJ-s képzések jelzik az elmozdulást az igények
területén.
Megoldandó feladat:
- A végzett tanulóink pályakövetésének iskolai feladatainak
hatékonyabb végzése.
- A munkaerőpiaci igény hatékonyabb mérése.
- A kamarával történő hatékonyabb együttműködés.
1.2. Az intézményirányítási és döntési rendszer folyamatos fejlesztése
Az intézményirányítási és a döntési rendszer törvényileg és az iskolai dokumentációkban
szigorúan szabályozott. Az iskola minőségpolitikai nyilatkozata, a vezetői elkötelezettségek,
a jövőkép és a minőségcélok mind-mind formálisak, ha az irányítás és a döntési rendszer
nem következetes.
A rendszer átalakítása érdekében tett intézkedések közül kiemelendő az összevont
intézmény közös dokumentumainak elkészítése, a személyi és tárgyi feltételrendszer
összehangolása.
A Savaria TISZK keretein belül megindult a tagintézmények minőségirányításai
folyamatainak összehangolása, a dokumentumok egységesítése.
A projekt ígéretesen indult, de a szűkös időkeret miatt nem hozta meg a kezdetekkor
deklarált eredményeket.
A projekt keretében elkészült dokumentumok illetve eljárási utasítások és módszerek jól
integrálhatók a jelenlegi minőségirányítási rendszerbe.
Megoldandó feladatok: - A megkezdett fejlesztések folytatása
- A dokumentációk felülvizsgálata.
1.3.Az iskola partnerkapcsolatainak bővítése, optimalizálása
Minden iskola partnerrendszere összetett és sokszínű, így azt nem lehet leegyszerűsíteni
külső és belső partnerekre. A partnerkapcsolatok bővítése, optimalizálása sem egyszerű,
egyszemélyes feladat. Nézzük előbb a tanulók oldaláról a kérdést, tekintettel arra, hogy
számunkra ők a legfontosabbak. Ismernünk kell, honnét érkeztek (családi, iskolai háttér), mit
hoztak magukkal (tudás, motiváció, képesség) és mit várnak tőlünk (emberség, pedagógiai
hozzáállás, korszerűség, szakmaiság, stb) és hogy merre tartanak (munkaerőpiac, egyetem,
főiskola, OKJ, stb). Tudnunk kell, ki és miért vár rájuk, kellenek-e egyáltalán, ők vagy így,
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ilyen tudással kellenek a munkaerőpiacon? Az iskola alapvető funkciója a tanulók tudásának,
jellemének fejlesztése, melyben elsődleges partner a pedagógus a maga
elkötelezettségével. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a belépő kollégák ismerjék meg az iskola
múltját, hitvallását, nevelési - oktatási szellemét. Javítani kell a szülők és az iskola
kapcsolatát. Hatékonyabbá, élőbbé kell tenni a külső partnerek és az iskola kapcsolatát. Jó –
igaz, belső - példa erre a kollégium és az iskola kapcsolata.
Egy közös projekt során lehetőség nyílt egy jogszabály általi kötelezettség teljesítésének
megoldására korszerű módszerek segítségével. Ez a pályakövetési rendszer, amely
internetes alapon fog működni a TISZK keretein belül, kiegészülve az iskolából kikerülő
tanulók körében végzett kompetencia vizsgálattal.
A partnerkapcsolatok erősítését jól szolgálta a tanulmányi versenyekre való felkészüléskor a
szakmai gyakorlatot biztosító munkáltatókkal történő szoros együttműködés.
A munkáltatókkal történő hatékonyabb együttműködést nagyban elősegíti az önkormányzat
által kezdeményezett gyárlátogatások. Új elemként jelent meg a partner kapcsolatok
rendszerében a munkaügyi központ által kezdeményezett üzemlátogatások rendszere.
Megoldandó feladatok:
- A partneri igény- és elégedettség mérésének bővítése, a
tapasztalatok elemzése, feldolgozása.
- Az információs csatornák bővítése, korszerűsítése.
1.4. Az oktató-nevelő munka folyamatos fejlesztésével a tanulás eredményességének
javítása, a bukások számának csökkentése
Az iskola szinte valamennyi dokumentumában (IMIP, IMK, Pedagógiai Program,
Felzárkóztatási Program, stb) kiemelten szerepel a folyamatos fejlesztés, a tanulmányi
eredményesség javítása, mint célkitűzés. A bukások száma – különösen a 9-10
évfolyamokon - évek óta magas. Vannak korszerű eszközeink, értelmes, felkészült
pedagógusaink,
felszerelt
tanműhelyeink.
Kidolgoztuk
a
pedagógusok
teljesítményértékelésének és minősítésének alapelveit, többen úgy gondolják, ők ennél
többet már nem tehetnek a gyerekekért, a színvonalból már nem lehet engedni.
Megoldandó feladatok: -A tantestület által többször módosított és elfogadott tanulói
teljesítményértékelés maradék nélküli betartása.
- Sikerorientált pedagógiai módszerek alkalmazása.
- Differenciált óravezetések elterjesztése a frontális helyett.
1.5 A kollégium nevelőmunkájának fejlesztése, a kapacítás maximális kihasználása
A klímatesztek és a statisztikák egyaránt azt mutatják, hogy az iskolai kollégium
nevelőmunkája és fejlesztő tevékenysége jó. Sikeres pályázatai révén tartalmi munkájában
és felszereltségében is sokat javultak mutatói.
Megoldandó feladatok:
- Növelni kell a más megyeiek arányát.
- Hatékonyabb marketingmunka a szakképző osztályok
tanulóinak befogadására.
- További sikeres pályázattal a komfortérzés fokozása.
1.6 A TISZK és az intézmény együttműködésének folyamatos fejlesztése
Az elmúlt évek során folyamatosan harmonizáltuk az iskola és a TISZK minőségügyi
Az
dokumentációit.
Az
együttműködésből
fakadó
feladatainkat
megoldottuk.
információáramlással is egyre kevesebb a gond. A TISZK-es felmérések eredményeit
igyekeztünk alaposan megismerni és hasznosítani. A tanári gépen az anyag minden
pedagógus számára hozzáférhető.
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Az idei évben kiemelten hasznosnak mondható a TISZK minőségirányítási rendszerének
folyamat szabályozási munkájában történő részvétel. A team munkában kialakított folyamat
leírások jól illeszthetők a saját intézmény minőség irányítási kézikönyvébe is. Továbbá a
TISZK folyamataihoz történő illeszkedés jól szolgálja az egyes intézmények megfelelő
együttműködését.
Megoldandó feladatok:
- A TISZK minőségirányítási rendszerével történő szinkronizáció.
- Az irányított önértékelés rendszerének egységesítése, elveinek
megküldése az érintett minőségügyi felelősöknek.
2. Az intézmény feladatrendszeréből eredő minőségcélok és minőségmutatók
2.1. Tanulmányi eredmények javítása
Sikerkritérium: Évente 0,1 –es átlagjavulás.
Indikátor: Versenyeredmény- továbbtanulás- vizsgák eredménye- mérések
A tanév végi átlagok gyenge volta, a bukási százalékok, a tantárgyi bukások magas száma,
az iskolát elhagyók magas száma már sok, általában építő jellegű vitát generált a változások
igényét felvállaló pedagógusaink körében.
A tehetségkutatás és feltárás iskolai lehetőségei adottak, s a tanórán kívüli nevelés terén jól
működik. A tanulmányi versenyek tapasztalatai azt mutatja, hogy általában nehéz teljes
körűen felkészíteni a tanulókat a megmérettetésre, aminek fő oka a kellő motiváció hiánya.
Azonban a megfelelő kiválasztással és az egészséges versenyszellem biztosításával
lehetséges a sikeres szereplés.
Megoldandó feladatok:
- Mérésekkel a hozzáadott érték kimutatása.
- Az igénytelen, volumentarista pedagógiai szemlélet helyett a
tanulókat segítő módszerek adaptálása bemutató órákkal..
2.2 A 9-10. évfolyamon a több tantárgyból történő bukások számának csökkentése
Sikerkritérium: Kevesebb az évfolyamismétlő, s a hátrányos helyzetből fakadó lemaradás
Indikátor: Bukások és az iskolát elhagyók száma
A 9. évfolyamba járó tanulók beiskolázása során már eldőlt, milyen felkészültségű és
motivációjú tanulókkal kell dolgozunk az elkövetkező négy illetve hat év során. Az a
tapasztalat, hogy általában az a néhány alulmotivált, gyenge képességű tanuló alkotja az
osztályok magját, s ehhez csapódhatnak ettől mindkét irányban eltérő jellegűek is. Az
eredmények javítása érdekében bevezetett módszerek (korrepetálás, csoportbontás) sajnos
korábban nem hozta meg a kellő sikert. Ebben a tanévben a felmerült problémákat
személyre szólóan vizsgálták meg az adott osztályban tanító pedagógusok és ennek
eredményeként sikerült javítani az eredményeken.
Megoldandó feladatok:
- A három vagy a több tárgyas bukások okainak kivizsgálása, a
tapasztalatok alapján intézkedések kidolgozása.
A
tanév
eleji
felmérések
eredményei
alapján
küszöbkövetelmények kialakítása a felzárkóztatáshoz.
2.3 Az igazolt és igazolatlan mulasztások számának csökkentése
Sikerkritérium: A mulasztott órák számának csökkenése 10 %-kal, a szülők jelzéseinek
növekedése
Indikátor: Kevesebb kimenő levél, kevesebb fegyelmező intézkedés:
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Az elmúlt években meghozott intézkedések megnehezítették az iskolaidő alatti
eltávozásokat, s csökkentek az indokolatlan reggeli tanulói késések is. Növekedett a szülői
bejelentések száma a tanulók betegségével kapcsolatban.
A fenti megállapítások elsősorban a 9-10. évfolyamra igazak. Némileg sikerült előrelépni e
tekintetben a szakképző évfolyamokon is. A korábban jellemző tömeges hiányzások
csökkentek, a következetes számonkérésnek köszönhetően.
Megoldandó feladatok:
- Szülők bevonása a probléma megoldásában.
- A tanulók érdekeltté tétele az óralátogatásban.
2.4.A beiskolázás szintjének emelése
Sikerkritérium: A felvett tanulók 7. év végi és a 8. osztály félévi alaptantárgyainak (magyar,
matematika, fizika, kémia) átlaga minimum a közepes szintet érje el.
Indikátor: Statisztikai adatkövetés
A felvett tanulók tanulmányi átlaga évek óta közepes szint körül mozog, (kivéve a rendészeti
fakultációra felvetteket). Az osztályok kialakítása a jelentkezések alapján történik, az
osztályfőnököknek nincs befolyásuk a folyamatra.
A pályaorientációs munka javításával reményeink sikerül elérni, hogy javuljon az iskolánkba
jelentkezett tanulók tanulmányi átlaga.
Megoldandó feladat:
- A beiskolázási munka újragondolása, hatékonyságának fokozása
2.5.A szakképzés kínálatának bővítése, a szakképző évfolyamok indításának jobb
tervezése
Sikerkritérium: Több jelentkező, jobb elhelyezkedési mutatók.
Indikátor: 13. évfolyamon tanulók száma, sikeres pályakezdők aránya.
Az előkészítő és orientációs képzések célja, hogy a tanulók ráhangolódjanak a
szakképzésre, megkönnyítve a szakma megszerzését. Akkor jó az évfolyamok ráhangoló
munkája, ha egyre több tanulót vagyunk képesek megtartani a szakképző évfolyamokon. Az
elmúlt három évben a szakmai orientációs képzésen belül elkezdtük a járműismeret
oktatását felmenő rendszerben, az adott életkornak megfelelő sajátosságok szerint. Ez már
érezteti hatását az OKJ-s évfolyamra történő jelentkezéseknél. Sajnos, csak szeptemberre
derül ki, mekkora a szakképző évfolyamokra beirt és megjelent tanulók létszáma, így a
tervezés nehéz. Továbbra is szorgalmazzuk, az iskolarendszeren kívüli szakképzések
lehetőségét, különösen a végzős hallgatók körében.
Megoldandó feladatok:
-Kétszintű szakmai képzés bevezetése, a gyenge képességű tanulók
megtartása érdekében
-A tanfolyami kínálat bővítése végzőseink részére
2.6. Fegyelmi helyzet, az iskolai rend és tisztaság helyzetének javítása
Sikerkritérium: Fegyelmezetlenséget elutasító tanulói magatartás kialakítása
Indikátor: Fegyelmező és fegyelmi intézkedések száma
A legutolsó elégedettségi mérés szerint az iskolahasználók véleménye intézményünk
épületeinek külső és belső állapotáról rossz. E tekintetben szerencsére történtek
fejlesztések, így megindult egy kedvező folyamat.
A konzekvens követelés nagyban segíti a külső elvárások belsővé tételét.
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A környezetvédelem területén tett intézkedések sokat segíthetnek a diákok környezet
tudatos gondolkodásának fejlesztésében. Ennek nagy szerepe lehet az iskolai rend és
tisztasági helyzet javulásában.
A fegyelmi helyzet nem rosszabb a városi átlagnál, egy-egy kirívó eset előfordul de
szerencsére nem meghatározó.
Megoldandó feladatok:
- Megelőző megoldások egyedi és általános helyzetekre
- Saját tantermek rendszerének folyamatos fejlesztése
- A környezet tudatos magatartás erősítése
2.7.Intézményirányítási és döntési rendszer fejlesztése
Sikerkritérium: A vezetői döntések elfogadottsága
Indikátor: A döntésekbe történő bevonások aránya
Az SZMSZ, a Minőségirányítási Kézikönyv eljárás utasításai és egyéb jogszabályok
pontosan behatárolják a döntési szinteket. A hatékony munkához szükséges, hogy a
döntéshozatali rendszer gördülékenyen működjön. Ezért minden-kivel tudatosítani kell ennek
fontosságát. Egy közös, a TISZK által koordinált projekt keretében megtörtént az intézményi
önértékeléshez szükséges indikátorok feltöltése egy központi adatbázisba. Ezáltal nemcsak
elérhetővé és könnyen kezelhetővé váltak az indikátorok, hanem az egyes iskolák által
szolgáltatatott adatok TISZK szinten összehasonlíthatóvá váltak így szolgálva az önértékelés
teljessé tételét. Szükséges lenne a rendszer további fejlesztése, folyamatos működtetése,
amit nagyban meghatároz a TISZK koordinációs szerepének erőssége.
Megoldandó feladat:
- Dokumentumok megismertetése a munkavállalókkal
- A dokumentáció átvizsgálása, fejlesztése
2.8.A dolgozók teljesítményének mérése és értékelése
Sikerkritérium: Működő mérési, értékelési minősítő rendszer
Indikátor: Mérések száma, elkészült dokumentációk aránya
A Minőség Irányítási Csoport elkészítette, a nevelőtestület pedig elfogadta a Kézikönyv
vonatkozó fejezeteit. Elkészültek személyre szólóan a munkaköri leírások és a személyi
dossziék. Folyamossá váltak az óralátogatások és a tanulói vélemények gyűjtése. Az
értékelés a jelenlegi eljárási utasítás szerint megindult, de emellett folyik az értékelési
rendszer átdolgozása fejlesztése illetve a rendelkezésre álló mérések eredményeinek
felhasználása.
Megoldandó feladat:
- Valamennyi előírt feladat elvégzése vezetői szinten.
2.9.Az iskolai partnerkapcsolatok fejlesztése
Sikerkritérium: Új partnerek meggyőzése az iskola szakképző évfolyamainak
korszerűségéről, szorosabb kapcsolattartás.
Indikátor: Új partnerek száma
A sikeres gyakorlati oktatás záloga a jól működő partneri kapcsolatok. Továbbá a tanulóink
elhelyezkedésének segítése érdekében szintén kulcs fontosságú a jól működő partneri
kapcsolatok. A partneri kapcsolatok javulását jelzi, hogy évek óta bővül a gyakorlati oktatást
végző cégek száma illetve folyamatosan új partnerek lépnek be a rendszerbe. Az elmúlt két
évben végzett partneri elégedettség mérés során partnereinktől jó minősítést kaptunk az
együttműködésre vonatkozó kérdésekre.
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Megoldandó feladat:
- A partnerkapcsolatok szélesítése, a szakmai munka elmélyítése
3. A KOMPETECIAVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI
Sikerkritérium: A FIT jelentés statisztikai mutatóinak javulása
Indikátor: A mutatószámok javulása
Az adatok szerint a telephely épületeinek állapota rossz, az elmúlt években csak részleges
felújítások voltak. Sok a tanulási nehézséggel küzdő tanuló, s ezzel nincsenek összhangban
az éves feladattervek.
Rossz a fegyelmi és a motivációs index és a különböző képzési formákban résztvevő
továbbtanulók aránya. Átlageredmények vonatkozásában – a képességeloszlással
összhangban - az átlag környékén mozognak a vizsgált osztályok.
Megoldandó feladat:
- Az adatok osztályonkénti elemzésével az osztályfőnökök készítenek
felzárkóztatási
tervet,
a
hozzáadott
érték
értékcélú
megfogalmazásával.
Szülői Szervezet véleménye:
A Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző iskolája
Minőségirányítási Programjának értékelését megismerte, azzal egyetért.
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Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium
1. Felhasznált dokumentumok:
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium
Minőségirányítási Programja
Pedagógiai Programja
Éves munkaterve és mellékletei
Törvényi háttér
1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény és módosításai
2002: 3/2002 OM rendelet
2003: Kt. módosítás
2004: ÖMIP készítése a fenntartóknál
2006: Kt. módosítás
2006: Kt. módosítás
2/2008. (II. 8.) OKM rendelet kerettantervek
Az IMIP értékelt időszaka: 2011. 09. 01-2012. 08. 31.
2. Az ÖMIP-ben megfogalmazott követelmények és célok a 2011/2012-es tanévre
ÖMIP követelmény/cél
A Pedagógiai Program,
IMIP Módosítása
2011/2012 tanévben

A Helyi tantervek
átdolgozása.

OKM mérés alapján
fejlesztési területek
kijelölése

2011/2012. tanévre
kitűzött
minőségcélok
Az intézmény PP és
szakmai program
módosítása a
szakképző
évfolyamok és a
szakmacsoportos
alapozó évfolyamok
tekintetében.
A kompetencia alapú
moduláris
szakképzési rendszer
kialakítása,
fejlesztése a
kompetencia
fejlesztés oktatás
hatékonyabbá tétele
érdekében.
Az OKM mérések
eredményeinek
szinten tartása,
lehetőség szerinti
emelése az előző év
eredményihez
képest. A
kompetenciamérés
eredményeinek
felhasználása a
kompetencia
fejlesztés, oktatás
hatékonyabbá tétele
érdekében.

Megvalósított
feladatok
Az intézmény
Pedagógiai
Programjának és IMIPjének módosítása és
elfogadása. A PP-ben
megfogalmazott
célokhoz feladatok
meghatározása,
működés.
A kompetencia alapú
Helyi tantervek és
tanmenetek
kidolgozása és
elfogadása.

A kompetencia
fejlesztését
eredményesen
szolgáló munkatervek
elkészítése minden
munkaközösségben, a
pedagógus egyéni
tanmeneteiben. A
tervek bevezetése,
működtetése.
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Tervezett feladatok
A helyi Pedagógiai
program feladatainak
szembesítése a
gyakorlati
eredményekkel, az új
központi és területi
önkormányzati
elvárásokkal, valamint
az egyéb partneri
igényekkel.
Az átdolgozott helyi
tantervek és
tanmenetek
hatékonyságának
mérése, szükség
szerinti beavatkozás,
helyesbítés.
Összehasonlítás az
előző évi mérések
eredményeivel, célok
feladatok
megfogalmazása.

Pedagógusok
teljesítményértékelése

A minőség
biztosítása az oktatónevelő munka során

Intézményi önértékelés

EFQM alapján
intézményi
önértékelés
kialakítása,
működtetése.

Pedagógus
teljesítményértékelés
kialakítása a helyi
előírások, fenntartói
elvárásokkal
összhangban. A
kialakított rendszer
elfogadás, bevezetése,
működtetése
2011/2012 tanévben.
Az EFQM
adaptációjának
(SZÖMII) főbb
kritériumainak
kialakítása.

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

3. Az IMIP –ben megfogalmazottak megvalósítása a 2011/2012. tanévben
Az intézmény saját
minőségcéljai
Az intézmény
Pedagógiai
Programjának és
IMIP-jének
módosítása a
fenntartó
elvárásaival, a
módosításoknak
megfelelő intézményi
célok
meghatározása.
OKM eredményei
alapján szakmai
értékelés, fejlesztési
területek kijelölése,
fejlesztési feladatok
végrehajtása

A kompetencia alapú
moduláris oktatáshoz
helyi tanmenetek
kialakítása

Az intézmény
pedagógiai
kompetenciáinak

2011/2012. tanévre
kitűzött
minőségcélok
A PP és IMIP alapján
az éves munkaterv
kialakítása.

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

Az OH mérések
eredményeinek
minimálisan szinten
tartása, javítása az
előző év
eredményihez
képest. Az
eredmények
ismeretében a
kompetencia
fejlesztési program
meghatározása,
fejlesztési területek
és célcsoportok
azonosítása (egyéni,
és osztályszinten)
A kompetencia alapú
moduláris
szakképzési
rendszerhez helyi
moduláris
tanmenetek
bevezetése.

A kompetencia
fejlesztését
eredményesen szolgáló
munkatervek, szakmai
ütemtervek elkészítése
minden
munkaközösségben, a
pedagógus egyéni
tanmeneteiben. Az
előző év
tapasztalatainak
beépítése a
tanmenetekbe. A tervek
bevezetése,
működtetése.

Az új pedagógiai
módszerek átadása
a tantestületen belül.

Belső „képzés”: a
módszertani kultúrát
fejlesztő képzéseken

A kompetencia alapú
helyi tantervek és
tanmenetek.
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Tervezett feladatok
A helyi Pedagógiai
Program feladatainak,
követelményeinek
szembesítése a szakmai
és érettségi vizsgák,
valamint az OKM
indikátorival, tapasztalatok
gyűjtése, a program
felülvizsgálata.
Helyi képzési kínálat
tervezése
folyamatszabályozás.
Összehasonlítás az előző
évi mérések
eredményeivel, célok
feladatok
megfogalmazása.

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

folyamatos
fejlesztése

való részvétel, szakmai
műhelymunkák
szervezése, szerzett
tapasztalatok átadása.

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

2011/2012. tanévre
kitűzött minőségcélok
A tanulók tudásának
megismerése,
hiányosságok feltárása.
Érettségire felkészítő
foglalkozások szakmai
munkájának fejlesztése,
kiemelkedő szakmai
munka erkölcsi
elismerése..

Szakmai versenyeken
elért eredmények
megőrzése

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

Intézményi partneri
igény - és
elégedettségmérési
rendszer kialakítása,
működtetése. Hosszú
távú eredményes
kapcsolat fenntartása
az intézmény
közvetlen – és
közvetett partnereivel.
Partnerközpontúság.
Munkaerőpiac
igényeinek és az
intézmény közvetett –
közvetlen partneri
igényeinek
megismerése.
Szakmai képzéshez
szükséges oktatási
anyagok beszerzése,
fejlesztése,
megújítása.
Tanári IKT
kompetenciák
fejlesztése.

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

Partnerazonosítás,
mérőlapok kialakítása.

Igényeknek megfelelően
a felszereltségének
felülvizsgálata,
átszervezés.

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

Munkatársak helyi
értékelése és
munkájának
fejlesztése.

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

Számítógéppark
bővítése, belső
továbbképzések
szervezése interaktív
táblahasználat témában
A munkatársak belső
értékelési rendszerével
ösztönözni a
pedagógusokat az
állandó megújulásra,
minőségi
munkavégzésre.
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Tervezett feladatok
Az OH mérési
eredmények alapján az
érettségi vizsga
eredményeinek
értékelése (kognitív
összehasonlítás).

Az országos
versenyeredményekkel
az iskola ismertségének
növelése a
beiskolázások folyamán
és a PR
tevékenységben
Mérések végrehajtása,
szükség szerinti
korrekció. Eredmények
alapján fejlesztési
területek
meghatározása,
intézkedési tervek
kialakítása.

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

Intézkedési terv 2012-2013 tanévre
No
1.

2.

3.

4.

cél
2013-14 tanévtől a
hároméves
szakképzésre való
átállás előkészítése
Az évfolyamonkénti,
tanévközi tantárgyi
és pedagógiai
mérések folyamatos
végzése.
Pedagógiai
programjukkal
összhangban
fejlesszék a tanulók
önálló
ismeretszerzéséhez
szükséges
készségeket,
törekedjenek az
egyéni és csoportos
foglalkozások
keretében az életre
való felkészítés
módszereinek
differenciált
elsajátítására.

sikerkritérium/
indikátor

feladat

felelős

ellenőrző

Helyi tantervek
kidolgozása,
átdolgozása

Kész tantervek

Munkaközösségvezetők

igazgató

Az iskola
mérési
rendszerének
szabályozása.

Kész szabályzat

Minőségügyi
referens

igazgató

Kész szabályzat

Minőségügyi
referens

igazgató

A kész szabályzat.

Magyar
munkaközöss
ég vezető
Matemetika
munkaközösségvezető
mkvez

Ált igh

Az országos
kompetenciam
érés mérési
eredményeinek
felhasználását
meghatározó
folyamat
szabályozása.

Az OKM
szabályozása

Az OKM-ben a
tanulói szintű
elemzés elkészítése.
Az OKM
adatelemzése
alapján egyéni vagy
csoportos fejlesztés.

Elkészült elemzés
Elfogadott
fejlesztési terv

MINŐSÉGCÉLOK

Az oktatással kapcsolatos elvárások

1. Az oktató- nevelő munka és a beiskolázási propaganda
olyan
színvonalú
legyen,
hogy
a
csökkenő
gyereklétszám mellett is fenntartsuk a túljelentkezést a
9. évfolyamra.
2. Szakmai képzésünk színvonala maradjon olyan, hogy
végzőseink elhelyezkedése ne okozzon gondot.
3. Érettségizett tanulóink legalább 90%-a tanuljon tovább
felsőoktatási
intézményben
vagy
szakképzési
évfolyamon.
4. Megyei és országos versenyeken tanulóink növekvő
létszámmal képviseljék iskolánkat.
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A neveléssel kapcsolatos célok

5. Az okok feltárásával csökkentjen a lemorzsolódási
arányt.
6. Az előző három év átlagával a tanulmányokat záró
vizsgákon a bukási arány csökkenjen.
7. Az országos kompetenciamérésben ne csökkenjen a
tanulói képességek átlagpontszáma a bemenetihez
képest.
8. Az országos kompetenciamérésben csökkenjen a
tanulói képességek szóródása.
9. Éves munkaterv alapján, szervezett keretek közt
kerüljön sor az értékeink bemutatására.

Az iskola szülői szervezetének nyilatkozata
Az iskola szülői munkaközössége a beszámolót és az intézkedési tervet a 2012. október 12-i
szülői értekezletet követően szülői munkaközösségi megbeszélésen megvitatta. Az abban
foglaltakkal egyetért, megvalósítását mindenben támogatja.
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Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
Intézményünk minőségirányítási programját a fenntartó által meghatározott kritériumokhoz
igazodva készítettük el, s az éves felülvizsgálatok alkalmával is ezeket a szempontokat
vesszük figyelembe.
Minőségpolitikánk egyik alapelve, hogy annak kulcsfontosságú kritériumai igazodjanak az
intézményi sajátosságokhoz, ugyanakkor feleljenek meg a fenntartó elvárásainak, valamint
összhangban legyenek az ÖMIP-pel és a TISZK minőségirányítási programjával is.
Célunk annak elérése, hogy tanulóink legyenek alkalmasak és képesek felsőfokú
továbbtanulásra, ismerjék meg az általuk választott szakmát. Legyen igényük a tanulásra,
művelődésre, legyenek képesek önálló ismeretszerzésre.
Mind az érettségire felkészítő, mind a szakképző szakaszban biztosítottuk az
átjárhatóságot (tanuló átvétele más iskolából, különbözeti vizsgára való felkészítés és
vizsgáztatás, felzárkóztatás megszervezése).
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink esélyegyenlőségének javítását
kiemelten fontosnak tartjuk. Ifjúságvédelmi felelősünk folyamatosan figyelemmel kíséri
életüket, tanulmányi előmenetelüket, kapcsolatot tart szüleikkel, együttműködve az
osztályfőnökökkel, a tantestülettel és az iskolavezetéssel.
Az idegen nyelvek oktatásával legfőbb célunk, hogy használható nyelvtudáshoz juttassuk a
tanulókat. Minden diákunk tanul angol és német nyelvet is az érettségi vizsgáig, a szakképző
évfolyamon pedig egy vagy két szakmai idegen nyelvet. Ezzel a megszerzett idegen nyelv
tudással segítjük tanulóink jobb elhelyezkedését a munkaerőpiacon, illetve kellő alapot
szolgáltatunk arra, hogy a továbbtanulók a felsőoktatásban könnyen megszerezzék
szakmaival bővített nyelvvizsgájukat.
Mindkét nyelvből szervezünk emelt szintű képzést.
32 tanuló jelentkezett a május-júniusi érettségi időszakban emelt szintű érettségi vizsgára
német vagy angol nyelvből.
A 11.-es nyelvi előkészítő osztályban 32 diákunk tette le sikeresen az előrehozott angol, ill.
német érettségi vizsgát. Az angol nyelv átlaga 4,00, a német nyelvé pedig 4,47 volt.
Ezekben az osztályokban az előrehozott érettségi megszerzése után harmadik nyelvként
választható az olasz, az orosz és a horvát nyelv.
Iskolánkban nemcsak a nevében szereplő informatikai megnevezéssel, de az oktatás
minden területén igyekszünk megfelelni a gyorsan változó kihívásoknak. Minden
szakmacsoportban folyik informatikaoktatás. Sok tanulónk választja a tantárgyat érettségi
vizsgatárgyként. Az informatikai szakmacsoportba és a nyelvi előkészítő osztályba járó
diákok – immár hagyományosan – előrehozott középszintű érettségi vizsgát tettek. Átlaguk
4,54 volt. Iskolánk ECDL vizsgaközpont, tanulóinkat felkészítjük erre a vizsgatípusra is, és
túlnyomó többségük meg is szerzi a vizsgabizonyítványt.
A tantárgy oktatásában nagy szerepe van annak, hogy az iskola számítógépekkel és egyéb
oktatási segédeszközökkel való ellátottsága jobb az átlagosnál, de nem elhanyagolható a
szaktanárok és a tanulók munkája sem.
Munkánkat hátráltatja sajnos az internet lassúsága, mind informatika, mind pedig idegen
nyelv órákon, amikor a világhálót használjuk. Ígéretet kaptunk a sávszélesség bővítésére,
amelyet már nagyon várunkA tehetséggondozás hagyományait idén is folytattuk: tanév elején elindítottuk az emelt
szintű foglalkozásokat matematika, történelem, angol és német nyelv, informatika, marketing,
közgazdaságtan és üzleti gazdaságtan tantárgyakból.
Érdeklődő 10. évfolyamos diákjaink részt vehettek a Pénzügyi Oktatási Programban,
amelynek célja, a középiskolás diákok pénzügyi kultúrájának fejlesztése.
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Idén júliusban szerveztük meg a 19. tehetséggondozó tábort, ahol tudásra szomjas tanulóink
mélyíthették ismereteiket.
Iskolánk az érettségi eredményeket figyelembe véve országos viszonylatban a
szakközépiskolák mezőnyében a 3. helyet érte el.
A továbbtanulási mutatókat is számba véve iskolánk a hasonló szakközépiskolák között
ismét élvonalban szerepelt a legutóbbi hivatalos összehasonlításban.
Az országos mérések közül a kompetenciamérés legfrissebb eredményei is bizonyítják
tanáraink munkáját. A 10. évfolyamosaink matematikai átlagteljesítménye 1751 pont
(országos átlag 1635, szakközépiskolai átlag 1624) és szövegértési átlaga 1760 pont
(országos átlag 1617, szakközépiskolai átlag 1604).
Az egész életen át való tanulás képességére az érettségire felkészítő és a szakképzési
szakaszokban egyaránt fel kívánjuk készíteni a tanulókat. Ennek érdekében mindkét képzési
szakaszban alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatás módszereit és fejlesztjük diákjaink
kulcskompetenciáit.
A szakmai munka mellett fontosnak tartjuk, hogy tanulóink egyéb irányú képességeiket is
kibontakoztassák. Ehhez különböző lehetőségeket teremtünk, így az idei tanévben is volt
SZM-gála (művészeti bemutató diákjaink szereplésével), szalagavató bálunkon a végzősök
mutatták be műsoraikat. Iskolai ünnepségekre, megemlékezésekre egy-egy osztály készített
műsort. Szívesen és eredménnyel neveztek be diákjaink a szaktárgyi tanulmányi versenyek
mellett kulturális és műveltségi vetélkedőkre, rajz- és egyéb pályázatokra, sport- és
ügyességi versenyekre. Énekkarunk minden fontos eseményen fellépett és képviseltette
magát városi rendezvényeken is (Szombathelyi Advent, Farsang Farka télbúcsúztató stb.).
A tehetséggondozás másik oldala a kultúra befogadására képes, széles látókörű fiatalok
nevelése. Ezt szolgálták a színházlátogatások és kiállítások, amelyekre a tantestület tagjai
rendszeresen elkísérték a tanulókat.
A mindennapos testedzés feltételeinek javítása tárgyi és személyi feltételek függvénye. A
személyi oldal biztosított, a tehetséggondozást e téren is erősítjük délutáni foglalkozások
keretében, versenyekre való felkészítéssel, nyári sporttáborban, valamint a téli sítáborban és
a 9. osztályok egynapos síkirándulásán. A tárgyi feltételek azonban nem megfelelőek. Az ok
ismert: nincs iskolánknak saját tornaterme, az általunk használt terem kihasználtsága
maximumon van, állaga felújításra szorulna.
Úszásoktatásban idén is minden 9. osztályos tanulónk részesült, testnevelő tanáraink
kíséretével.
Az egészségesebb életmódra való nevelés egyre nagyobb feladatokat ró az iskolára, a
problémák nem fogynak, hanem szaporodnak a családok helyzete és a külső környezet
negatív hatásai miatt. Munkánk több területen folyt: osztályfőnöki és más tanítási órákon
felvilágosító tevékenységet folytattunk, a szülőkkel való kapcsolatot erősítettük, a gyakoribb
találkozásokkal és rendszere kapcsolattartással (telefon, e-mail, digitális napló,). Az
iskolaorvossal és a védőnővel folyamatos volt együttműködés. Előadásokat szerveztünk
tanórákon és azokon kívül (pl.: Klobusitzky György előadása tanulóinknak).
A hiányzások nagy száma fokozott feladatokat ró és odafigyelést igényel a jövőben is, bár
örvendetes tény, hogy a mulasztott órák száma az elmúlt évekhez képest csökkent.
Nehézség továbbra is, hogy az iskola nem képes saját hatáskörében és törvény adta keretek
között megoldani azt a problémát, hogy orvosi igazoláshoz még mindig könnyű hozzájutni.
Továbbra is arra törekszünk, hogy az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” cím ne csak
egy táblát jelentsen az iskola falán, hanem szellemiséget az intézmény mindennapjaiban.
Ehhez járul hozzá az ifjúságvédelmi felelős a munkájával: nyomon követi a hátrányos
helyzetű tanulókat, kapcsolatot tart a szülőkkel, osztályfőnökökkel, tantestülettel, szükség
esetén a gyámhatósággal, gyermekjóléti szolgálattal.
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A tanárok módszertani és szakmai kultúrájának fejlesztése érdekében minden tőle
telhetőt megtesz mindkét fél – tantestület és iskolavezetés egyaránt. Három kollégánk nyert
el TÁMOP-ösztöndíjat a tavalyi tanévben, egyikük tavaly záróvizsgázott, ketten pedig most
fejezték be tanulmányaikat. Egy tanárnő mesterszakon teljesítette a követelményeket. Egy
kolléganő mentortanári diplomát szerzett, egy másik pedig szakvizsgázott. Jelenleg egy
kolléganő pedagógiai képesítést szerez.
Minden tanár szívesen él a szervezett továbbképzések lehetőségével, de továbbra is
nehézséget okoz, ha tanítási időben órákat kell elcserélni.
Iskolánk idén is részese volt a TISZK által szervezett elégedettségmérés, pályakövetés és
tananyagtervezés műhelymunkáinak és felméréseinek.
Az idei tanévben is büszkék lehetünk diákjainkra és kollégáinkra. Az országos döntőkben
mind közismereti, mind szakmai tárgyakból értek el tanítványaink szép sikereket. ( Gordiusz
matematikaverseny – országos 1. és 6. helyezés, Kenguru nemzetközi matematikaverseny –
országos 1. és 10. helyezés, OSZTV pénzügy-számviteli képzésben országos 1. és 7.,
gazdasági informatikus képzésben országos 2. és 5. helyezés)
Mérés, értékelés és önértékelés rendszeresen működik az intézményünkben, a Pedagógiai
programban meghatározott terv szerint. Az idei tanévben alapos és átfogó mérésekkel és
értékelési eredményekkel bővült a lista a TISZK által szervezett partneri elégedettségmérés
során. A folyamatot végigkövetve és eredményeit megismerve hasznos információk
birtokába jutottunk és új támpontokat kaptunk az intézményi minőségirányításhoz is.
Az információs rendszer hatékonyabb működtetését tette lehetővé, hogy bevezettük a
digitális naplót, amelynek segítségével nemcsak az adminisztrációs és értékelési rendszer
lett követhetőbb és naprakészen ellenőrizhető, hanem a tantestületen belüli és a szülőkkel,
tanulókkal való kommunikáció is gyorsabb, folyamatosabb.
Honlapunkon rendszeresen tájékoztatást teszünk közzé az iskolai élet minden fontos
eseményéről, határidőkről és egyéb tudnivalókról.
Idén is folytattunk pályaorientációs tevékenységet a munkaerő-piaci igényeknek
megfelelően: a 10. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek az emelt szintű felkészítésekről, a
12.-eseknek és szüleiknek az érettségi vizsgáról, szakképzésünkről és a felsőoktatási
intézetekbe való jelentkezési lehetőségekről tartottunk tájékoztató foglalkozásokat és
rendkívüli szülői értekezletet.
Az iskolavezetés tagjai eljártak általános iskolákba szülői értekezletekre, hogy képzéseinkről
tájékoztassák a 8. osztályosok szüleit.
Iskolánk informatika - ügyvitel munkaközössége projektnapot szervezett márciusban. Az
előadásokon az iskola 11-14. évfolyamos informatika illetve ügyvitel szakmacsoportban
tanuló diákjai, illetve az iskola gazdasági informatikus és ügyintéző titkár illetve idegen nyelvi
titkár képzésén tanulók vettek részt.
Más népek kultúrájának megismerése és befogadása az iskolai neveléssel is erősíthető.
Diákjainknak a lehetőségek és források függvényében szervezünk külföldi tanulmányutakat
is. A téli sítábort – immár hagyományosan - Ausztriában szervezték meg a testnevelő szakos
kollégák.
Előkészületek folynak a jövő tanév szeptemberében megvalósuló angliai utazással
kapcsolatban is. Kb. 80 diákunk jut el tanári kísérettel angol nyelvterületre, hogy
megismerhesse az ott élők kultúráját, nyelvét.
Horvátországi, erdélyi és ausztriai testvériskolai kapcsolatainkat igyekszünk fenntartani és
ápolni, bár egyre több gátat emel közénk az anyagi források hiánya.

19

Az osztályfőnökök segítségével visszajelzéseket kértünk végzett tanulóinktól, hogy a
pályakövetési rendszerben nyomon követhessük útjukat.
Értékeink megóvására, megbecsülésére mindig is nagy gondot fordítottunk iskolánkban
Ennek tudatosítására egyre nagyobb szükség van az újonnan érkező kilencedikesek
körében. Az első szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket, és a felsőbb éveseket is arra
ösztönözzük, hogy jó példát mutassanak a kisebbeknek.
A kollégiumban a lakhatási feltételek jónak mondhatók. Folyamatosan törekszünk a
kapacitás hatékony kihasználására. Cél: tovább erősíteni az egyéni ismeretszerzés
képességét a kollégistákban, és minél több oldalról fejleszteni a képességeiket,
egyéniségüket. Ezt szolgálják a délutáni foglalkozások, kulturális és sportprogramok.
Sajnáljuk, hogy a diákoknak a jó feltételeket biztosító, eredményes mutatókkal rendelkező
kollégiumunkat új helyre kell költöztetni.
További feladatainkat az eddigi tapasztalatok és a fenntartói elvárások tükrében az
alábbiakban foglalhatjuk össze:
- Szükség van a nyelvoktatás további fejlesztésére, hogy piacképes és használható
nyelvtudású szakembereket bocsásson ki az iskola;
- A szakképzés struktúráját továbbra is a munkaerő piaci és partneri igényekhez kell
igazítani;
- A tehetséggondozás tevékenységrendszerének folyamatos fejlesztésével meg kell
őriznünk a jó tanulmányi és versenyeredményeket;
- A rendszerességre és pozitív életszemléletre, egészséges életmódra neveléssel a
tanulók mentális egészségét erősíteni;
- A kollégiumban továbbra is erősíteni kell a hagyományok tiszteletben tartását;
- A diákokkal egyre szélesebb körben és mélyebben - az iskolában és a kollégiumban
egyaránt - meg kell ismertetni az önálló ismeretszerzés módszereit, előtérbe kell
helyeznünk a kompetencia alapú oktatás módszereit, hogy könnyebben
boldoguljanak majd későbbi életükben és a munka világában.

A SZÜLŐI SZERVEZET NYILATKOZATA:
A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Szülői
Szervezete elégedett az iskolában folyó oktató- nevelő munkával. Örömmel vettük, hogy az
iskola az Országos Középiskolai Rangsorban előkelő 4. helyet foglalt el. Az Országos
Kompetenciamérés eredményei is azt bizonyítják, hogy az iskola az országos átlagnál sokkal
jobban teljesített. Az érettségi eredmények az előző évekhez hasonló jó tendenciát
mutatnak.
Ezen teljesítmények a szülőket elégedettséggel és megnyugvással töltik el, elképzeléseikkel
összhangban vannak.
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Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium
A minőség a végzett munka megfelelőssége, valamint a partneri elvárásoknak történő
megfelelés. Iskolánk összes munkatársa azon fáradozik, hogy munkánk és az azt segítő
tevékenységek és szolgáltatások intézményünk legeredményesebb működését tegyék
lehetővé. Az elmúlt tanítási évben is – partnereink elvárásának megfelelően – a
Partnerközpontú működés keretei mellett munkálkodott a dolgozók kollektívája. Ennek
legfontosabb tényezője a beiskolázás eredményességének fenntartása.
Partnerközpontú szemléletünk állandóan arra ösztönöz bennünket, hogy minél pontosabban
ismerjük közvetlen és közvetett partnereink elvárásait intézményünkkel szemben. Ezek
birtokában tudjuk megfogalmazni céljainkat az iskola küldetését és a folyamatos
visszajelzések alapján tudjuk végrehajtani a szükséges korrekciókat is.
Az IMIP – végrehajtás értékelésének alapelvei
A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése meghatározott, a tantestület
által elfogadott alapelvekre épül.
Alapelvünk:
- a törvényességnek való szigorú megfelelés,
- az értékelés szakmai és etikai szabályainak maradéktalan betartása,
- az értékelés eredményének nyílt, őszinte közlése,
- az értékelés eredményének közérthető interpretálása,
- az, hogy az értékelés eredménye az IMIP végrehajtásának javítására irányul,
- az, hogy az éves értékelés része az évenkénti értékelés középtávra tervezett
folyamatának.
Az értékelés metodikája
A törvény szerint „a minőségirányítási program végrehajtását” kell értékelni. Az IMIP
végrehajtása az alapelvek szerinti iskolaműködésben, a célok elérésében, a feladatok
teljesítésében, ismertségében és hatásában realizálódik.
A minőségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség)
évente értékeli. Az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak és a helyben szokásos módon
nyilvánosságra kell hozni.
Vagyis az IMIP végrehajtásának értékelése egyrészt a dokumentum és az iskolaműködés
koherenciájára, másrészt a dokumentum ismertségére, harmadrészt a működtetéssel való
elégedettségre irányul.
A dokumentum és az iskolaműködés koherenciája az IMIP-ben megjelölt alapelveknek való
megfelelés mértékével, a célok elértségével, a feladatok teljesítettségével fejezhető ki.
Az értékelés folyamata
Az értékelés irányított folyamat. Mivel folyamat, ezért hármas tagoltságú, azaz van
bemenete, lefutása és kimenete. Bemenete az IMIP, lefutása az elért eredmények, jellemzők
feltárása összevetése a várt eredményekkel, kimenete a megfogalmazott értékítélet alkotás.
Mint irányított folyamat meghatározott célja van, feladatokra, felelősökre, határidőkre bontott
terv szerint fut le. Következésképpen az IMIP értékelésének, mint irányított folyamatnak
szabályozottnak kell lennie, ezért el kell készíteni a folyamatszabályozását, vagy
eljárásrendjét, intézkedési tervét.
A Fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból adódó intézményi
célok és feladatok megvalósításának értékelése.
A Fenntartó tizenkettő célban határozta meg az intézményünk felé elvárásait.


Az elvárásoknak megfelelően iskolánk oktató-nevelő munkáját úgy igyekszik
megszervezni, hogy a megfogalmazott kritériumoknak megfeleljen. Ennek megfelelően
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az elmúlt évben és az idei tanévben is a nyelvoktatás hatékonysága érdekében
kéttanítási nyelvű angol-magyar és német –magyar osztályt indítottunk, valamint az
igényeknek megfelelően bevezettük a szakiskolai oktatásban az angol nyelv oktatását.


Az érettségit követően tanulóink többsége (80 %-a) különböző szakmai képzéseken,
elsősorban kereskedelmi ügyintéző, külkereskedelmi üzletkötő, vendéglős valamint
utazás ügyintéző képzésben vesz részt. Szakképzési kínálatunk megfelel a munkaerőpiaci elvárásoknak, a szakképzettséggel rendelkező tanulóink iránt kereslet mutatkozik a
munkaerő piacon.



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



Kollégiumunk fejlesztésre szorul, ami az Új Széchenyi terv keretében remélhetőleg
élhetőbb teret biztosít, a kollégiumot használok részére. Az iskolában folyó felújítás
befejezése után reménykedünk egy új szemléletváltásba is a diákok körében A tanév
során legfőképp informatikai eszközöket sikerült beszerezni, amelyek tovább javították a
lakhatás komfortérzetét.



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

Intézményi vonatkozó elvárások teljesítése


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



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



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

Partnerek elégedettsége


Közvetlen partnereink elégedettségét a Partnerközpontú Működési Szabályzatban a
leírtak alapján, tervszerűen végezzük. Közvetlen partnereink elégedettségét az
intézményvezető és a minőségügyi vezető minden nevelési év kezdésekor megtervezi,
és tájékoztatja a partnereit. A felmérések tervezésekor a minőségügyi team áttekinti az
előző évben készült intézkedési tervet és ellenőrzi, hogy az éves munkaterv tartalmazzae az intézkedéseket. A nevelőtestületi jóváhagyás után a team átvizsgálja a szükséges
mérőeszközöket és elvégzi a változtatásokat. A változtatás mértéke csak akkora lehet,
ami nem gátolja a trend-vizsgálat lehetőségét. Ebben a tanévben az elégedettségmérés
a Savaria TISZK intézményeiben egységes elvek alapján készült. Az elégedettségmérés
eredményeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
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A Savaria TISZK által összeállított kérdőívek több indikátort tartalmaznak. A partneri
elégedettség eredménye a partneri elvárásoknak való folyamatos megfelelés és a
sokrétű képzési kínálat tekintetében 90 %-os. A tanulói elégedettségi mutatók a célként
kitűzött 65 %-kal szemben 72 %-osak.



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

Az IMIP-ben megfogalmazott éves célok, értékelések
Az intézményünk a minőségi célok tekintetében kilenc pontban határozta meg a 2011/2012.
tanév fő feladatait. Ennek megfelelően az intézmény kialakította azt az indikátor rendszert,
amelynek keretében adatgyűjtést, adatfeldolgozást végez. A felmérések alapján, valamint az
iskola által szervezett szempontrendszerek együtteséből, statisztikai adatokból egyértelműen
megállapítható, hogy a minőségi célok elérése valamivel az optimális határérték alatt, de az
elfogadható érték felett van.
Minőségfejlesztési rendszer


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



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



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



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



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



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



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

23

de

Művészeti Szakközépiskola
Iskolánk Vas megye egyetlen, művészeti képzést folytató szakközépiskolája, amelyben
párhuzamos oktatás folyik. A 9-12. évfolyamokon egyidejűleg készít fel az érettségi, és
előkészít a szakmai vizsgára. A 13. szakképző évfolyamon a szakmai vizsgára készíti fel a
tanulókat. A zeneművészeti tagozaton érettségi utáni szakképzést is folytatunk.
Szombathely Megyei Jogú Város fenntartói minőségirányítási programjából és a
Művészeti Szakközépiskola IMIP-jéből adódó feladatok teljesítése:
Az oktatás színvonalának emelése érdekében, oktató-nevelő munkánkban a differenciálás
elvét érvényesítjük:
- A tanulók képességeihez igazodó oktatási program és értékelő rendszer kialakításával,
- a kor elvárásaihoz és a helyi igényekhez igazított tantervi követelményekkel,
- a tanulók különböző adottságait, képességeit, körülményeit, lehetőségeit figyelembe vevő
differenciált oktatási struktúra kialakításával.
- A tehetséggondozás legigényesebb, leghatékonyabb formája az egyénre szabott,
foglalkozási időkeretben és módszerekben teljesen a tanuló egyéni jellemzőinek ismereteire
építő rendszeres tanórai, egyéni foglalkozás.
Pedagógiai programunk hatékonyságát a művészeti képzés, a hangszeres képzés, az
elméleti képzés összehangolt programja garantálja.
1.Átjárhatóság: A 2011/2012-es tanévben 3 növendék érkezett másik zeneművészeti
szakközépiskolából, 2 tanuló távozott saját kérésére (ők az érettségi utáni szakképzésben
vettek részt), 1 fő abbahagyta a középfokú tanulmányait (20 éves), mivel szakmai
gyakorlatból hiányzása meghaladta az éves óraszám 20%-át és nevelőtestület nem szavazta
meg számára az osztályozó vizsga lehetőségét,
2. Integrált nevelés:
A tanulási problémákkal küszködő, illetve részképesség-hiányos tanulók (12
felzárkóztatása
1 fő kivételével − eredményes volt, sikeresen teljesítették a tanévet.

fő)

Részképesség-hiányos növendékek a 2011/2012-es tanévben: 12 tanuló
Mivel anyagi nehézségei vannak intézményünknek, ezért a velük való tanórán kívüli egyéni
foglalkozást nem tudtuk biztosítani, igazán integráltan kellett dolgozniuk a csoportos
differenciált képességfejlesztő foglalkozásokon (korrepetálás). Fontos lenne a későbbiekben
legalább heti 2 órában egyénileg foglalkozni ezekkel a tanulókkal, hiszen saját haladási
tempójukban mindannyian képesek jól teljesíteni.
1 tanuló szakorvosi vélemény alapján magántanuló volt, őt a tanév folyamán egyáltalán nem
tudtuk felzárkóztatni, mivel folyamatos orvosi kezelés alatt állt. A szülő és a szakorvos
javaslatára a tané befejezése után, június 27-én, másik középfokú intézménybe iratkozott be.
A másik magántanulónk magánéleti problémái miatt kérte, hogy a 2011/12-es tanévben
engedélyezzük csak közismereti tárgyakból a továbbhaladását. Mivel párhuzamos
képzésben a közismereti és szakmai képzés évfolyamai szétválhatnak, ezért megkapta az
engedélyt. Áprilisban osztályozó vizsgát tett a közismereti tárgyakból, majd júniusban
sikeresen leérettségizett.
Idén az ingyenes tankönyvekre jogosultak száma 55 tanuló: 37 fő nagycsaládos, 9 fő Gyvk,
5 fő tartósan beteg, 4 fő sajátos nevelési igényű. A 9 hátrányos helyzetű tanulónk közül
egyet a város jegyzője védelembe vett. Veszélyeztetett tanulóink száma az év eleji felmérés
adatai alapján 17 fő volt. Csak úgy, mint a hátrányos helyzetű tanulóinknál elsősorban az
anyagi jellegű nehézségek voltak jellemzőek. Szinte minden osztályban van olyan tanuló,
akit egyedülálló szülő nevel, valamint az egyik, vagy mindkét szülő munkanélküli. A meglévő
állami, és önkormányzati támogatásokban részesültek nem minden esetben egyeznek a
rászorulók körével, és további támogatások nélkül nem mindig tudunk segíteni. Kivételes
esetekben sikerült külső segítség bevonásával további támogatókat szerezni. (pl.: külső
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szervezet anyagi hozzájárulása, illetve az iskola jótékonysági hangversenye, amelyhez
kapcsolódó gyűjtéssel sikerült karácsonyi hozzájárulást biztosítani). Némely esetben a
rendezetlen családi körülményeket (pl. szülők helyett nagyszülők nevelik a tanulót) átmeneti,
vagy folyamatban lévő megoldással sikerült kezelni.
3. Az idegen nyelv és informatikaoktatás hatékonysága:
Idegen nyelvből minden tanuló eredményes érettségi vizsgát tett. Az ebben a tanévben
rendes érettségi vizsgát tett (34 fő) tanulók közül az előző tanévben többen tettek előrehozott
érettségi vizsgát. Az alsóbb osztályokból (10-11.o.) ebben a tanévben 5 fő tett sikeres
előrehozott érettségit.
Iskolánk eddig félállású rendszergazdát foglalkoztatott,
számítástechnikai rendszer problémamentes működtetésére.

így

lehetőség

volt

a

A 2010/2011-es tanévben - a költségcsökkentés érdekében – heti 3 órára kellett levinnünk a
rendszergazda óraszámát, ami a továbbiakban problémát jelent.
A 9-10.. évfolyamon – informatika órák keretében – a növendékeink megszerzik az alapvető
számítástechnikai ismereteket, könyvtárismeret órákon pedig megtanulják a különböző
keresőtechnikákat. (A modulrendszerű, kompetenciaalapú szakmai program előírásai szerint
minden diákunk 5 éven keresztül heti 1 órában tanul informatikát. Ebben a tanévben az új
szakmai program szerinti képzés a 9-11.osztályban folyt.)
Megismerik a multimédiás prezentációs eszközök használatát a tanítási órákon (művészeti
elméleti és gyakorlati órák, közismereti tantárgyak)
Alkalmazzák az információkereső technikákat (anyaggyűjtés a közismereti és szakmai
órákhoz).
Minden műhelyben vannak számítógépek, amelyeken a szakmához szükséges
legkorszerűbb szoftvereket használják a képző-és iparművészeti tagozatos növendékek. Az
alkalmazott grafika, az alkalmazott fotográfia és a bútorműves szakon megtanulják a
munkájukhoz szükséges szerkesztőprogramok használatát is. A zeneművészeti tagozat
növendékei informatika órákon elsajátítják a szakmájukhoz szükséges speciális ismereteket
is (kottaíró programok, zenei szerkesztés, stb.).
A 2011/12-es tanévben sikeres TIOP pályázat keretében 10 teremben szereltek fel aktív
táblát. Mivel más táblánk nincs a tantermekben, így tanár és diák kénytelen volt megtanulni
az aktív táblák használatát. Az interaktív tananyagok felhasználása gyakorlattá vált a
közismereti órákon is.
A kulturált, tudatos internet-használatra nevelés érdekében minden osztály osztályfőnöki
óráján a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya dolgozója Varga
Sándor tartott előadást tanulóink számára.
4. Tehetséggondozás:
A művészeti képzésben a tanítás egyet jelent a folyamatos tehetséggondozással, hiszen
enélkül nem lenne eredményes.
A tehetséggondozás módjai:
- A zeneművészeti tagozatos növendékek – a központi szakmai program szerint –
egyénenként kaphatnak heti 2 fakultációs órát. Ezt a lehetőséget a különlegesen tehetséges
növendékeinknek adjuk, főként 11-13. osztályban, ezt a fakultációs órát kaphatja olyan
növendék is, aki szakmai versenyre készül.
Egy rendkívül hasznos, Magyarországon egyedülálló, hagyományteremtő újítást
kezdeményezett 2 évvel ezelőtt a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója, (iskolánk volt
növendéke), Mérei Tamás. A Savaria Szimfonikus Zenekar és a Művészeti Szakközépiskola
igazgatója – hagyományteremtő szándékkal, kétévente megrendezésre kerülő – zenei
versenyt hirdetett az iskola zeneművészeti tagozatos növendékeinek zenekari kíséretes
versenyműnek (vagy egy-két tételének) eljátszására a Szimfonikus Zenekar kíséretével a
Bartók teremben. A pályázat célja az volt, hogy fiatal tehetségek számára fellépési
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lehetőséget adjon szólista szereplési rutin megszerzésére. Az iskola növendékei közül a
Zenekar Művészeti Tanácsa választotta ki azt a 9 főt, akik elnyerték a szereplés lehetőségét.
Január 20-án lezajlott a Savaria Szimfonikus Zenekarral közösen rendezendő
hangversenyre jelentkezők meghallgatása. A versenyre 18 fő jelentkezett. A zsűri – Dr.
Ruppert István elnökletével (a győri SZE Varga Tibor Zeneművészeti Intézet igazgatója),
elismeréssel szólt a válogató résztvevőinek magas szintű előadásáról, felkészültségéről. A
zsűri 9 növendékeket javasolt a 2012. február 21-én, a Bartók Teremben rendezendő
hangversenyre:
A hangversenyen minden növendékünk kiváló teljesítményt nyújtott, köszönet érte a Savaria
Szimfonikus Zenekar igazgatójának és művészeinek, és nem utolsó sorban a felkészítő
kollégáknak.
A félévi és év végi hangszeres vizsgák eredményei is azt mutatják, hogy növendékeink jó
felkészítést kapnak a választott pályájukhoz.
- Ebben a tanévben 5 növendékünk és az iskola zenekara ért el helyezést az országos
művészeti versenyeken.
(3 kolléga kapott legjobb felkészítő tanárnak járó elismerést.)
Ebben a tanévben kevés versenyen vehettünk csak részt.
A Konzi Big Band országos minősítő versenyen A kategóriás minősítést kapott.
Az egyéb versenyekről a beszámoló tartalmaz adatokat.
Korrepetálás, felzárkóztatás:
A hatékonyság érdekében sokféle változatot alakítottunk ki, amelynek alkalmankénti
megválasztása a tanár saját döntésén alapul. Csak szükség szerinti ideig foglalkozik
ugyanazzal a tanulóval, tanulókkal: egész osztály korrepetálása (nehéz anyagot tanulnak pl.
matematikából), az osztály egy csoportjának korrepetálása (lemaradók felzárkóztatása),
egyéni foglalkozás (általános iskolai alapok hiánya, hosszú betegség után, gyengébb
képességek esetén), egyéni foglalkozás a tehetséges növendékekkel (pl. nyelvvizsgára,
tanulmányi versenyre készülés)
Egyéni fejlesztés tanulási nehézség miatt (részképesség-hiány):
Jelenleg
12
részképesség-hiányos
növendékünk
van.
Fejlesztésüket
egyéni
foglalkoztatásban lenne jó megoldani, de a már előbb említett okok miatt ez nem mindig
lehetséges.
Jelentős segítséget nyújtanak a kollégiumi nevelők-kollégáink a kieső korrepetálási órák
pótlásában, alkalmanként nem kollégista tanítványainkkal is foglalkoznak.
Korrepetálások, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés érettségi felkészítés:
A Pedagógiai programunkban meghatároztuk, hogy mely tantárgyakból készítünk fel
középszintű érettségi vizsgára. (a képző- és iparművészeti tagozaton: földrajz, ábrázoló
geometria, fizika, népművészet, mozgókép- és médiaismeret; a zeneművészeti tagozaton:
földrajz, művészettörténet, népzene) Mivel ezekből a tantárgyakból nincs meg a középszintű
érettségi vizsgához szükséges óraszám, ezért a 11-12. osztályban pótoljuk azoknak, akik
érettségizni szeretnének belőle.
Óraszámok: Földrajz
4 óra
Ábrázoló geometria
2 óra
Mozgókép- és médiaismeret
3 óra
Népművészet, Művészettörténet
6 óra
Népzene
4 óra
Testnevelés
1 óra
A fentieken kívül érettségi tárgyakból még 3 órát fordítottunk felkészítésre. (összesen 23 óra)
Tehetséggondozás:
A fent leírt formákon kívül a szakmai képzésben számtalan lehetőség adódik a
tehetséggondozásra.
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Iskolánk elsősorban felsőfokú művészeti továbbtanulásra készíti fel növendékeit, ezért
nagyon fontosak az ezzel kapcsolatos eredményességi mutatók.
Az IMIP- ben minőségcélként fogalmaztuk meg, hogy a továbbtanulásra jelentkezett
tanulóknak legalább 70 %-át vegyék fel valamelyik felsőoktatási intézménybe a végzést
követő 3 éven belül.
A képző- és iparművészeti tagozaton az első osztály 1995-ben végzett, az 1995 – 2007
(13 év) közötti időszak felvételi mutatói: a felsőoktatásban továbbtanulók aránya 72,79 %
A zeneművészeti tagozat továbbtanulási mutatói 15 év (1993 – 2007) adatai alapján:
a felsőoktatásban továbbtanulók aránya: 98, 78 %
( A továbbtanulási statisztika a mellékletben)
5. A művészeti képzés egymásra épülő rendszere:
Szoros kapcsolatot tartunk a Vas megyei zeneiskolákkal és az általános iskolákban tanító
rajztanárokkal.
Formái:
-

Az országos zeneiskolai versenyek területi válogatóinak megrendezése
Az iskolánkban tanító művésztanárok rendszeresen zsűriznek a zeneiskolai Sistrum
versenyeken.
A zeneművészeti tagozat előfelvételi meghallgatásaira a zeneiskolai tanárok elkísérik
növendékeiket, és konzultálnak iskolánk művésztanáraival.
Új kezdeményezésként novemberben 2 napos őszi tábort szervezett a zenei tagozat
7-8-os tanulóknak.
A képző- és iparművészeti tagozaton ugyanilyen konzultációs lehetőséget
biztosítunk, és tanítványaink kiállítják munkáikat volt iskolájukban.
Különösen szoros a kapcsolat a Váci Mihály általános Iskola és AMI-vel.
Közös szereplések a felsőőri 20 éves Kéttannyelvű Gimnáziummal 2011.09.30. Liszt
200 keretében szereplés Doborjánban.
A 12 legszebb magyar vers projekt keretében 2011.09.30-án közös versmondás a
Székesegyház előtt (Szervezők: Dr Fűzfa Balázs, Jordán Tamás)

-

Új kezdeményezés: tanulóink un. határon átnyúló projektekben is részt vettek az idén:
„I love my T-shirt” osztrák-magyar kreatív projekt (mentor: Lukács László, volt
tanítványunk)
Kreatív gyermekjogi projekt (kanadai-magyar) a Kanadai Nagykövetség, Oktatási
Ombudsman és a Vizuális Világ Alapítvány szervezésében
Hagyományaink
Biró Anita díj – 1997-ben érettségizett képrestaurátor szakos diákunk volt Biró Anita,
kitűnő tanuló mind közismereti, mind szakmai tárgyakból. Röviddel az érettségi vizsga
után megbetegedett, leukémiát diagnosztizáltak az orvosok. Példamutatóan és elszántan
küzdött az életéért, de az agresszív betegség 1998 januárjában legyőzte őt. Az
osztálytársai és osztályfőnöke Tóthné Vanger Lívia díjat alapítottak az emlékére. Az
érmet Némethy Balázs (szobrász szakos osztálytárs) mintázta, Veres Gábor szobrász
tanárunk öntette. Minden évben az a végzős tanuló kaphatja meg a képzőművész
tanárok szavazatai alapján, aki ugyanúgy mint Anita, kiemelkedő volt szakmából és
közismeretből is. 1999 óta minden évben megkapta egy képzőművész tanuló a díjat, aki
a következő tanévben egy kiállításon mutatkozhatott be a Művészeti Galériában. A
mintázott negatív sérülései miatt az érmet újból Somogy Tamás szobrász tanárunk
készítette el 2005-ben.
Vass Béla díj – festőművész-rajztanár emlékének új sírkövet állíttatott a Művészeti
Szakközépiskola és a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, mivel 1895-től a
gimnázium rajztanára lett. 1921-ben szervezett egy művészeti iskolát, így tulajdonképpen
a mai Művészeti Szakközépiskola az ő álmainak megvalósulása. Minden évben a a
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névnapja (április 23.) környékén a két iskola tanulói Torjay Valter tanár-festőművész
irányításával rendbe teszik a Szent Márton temetőben lévő sírhelyet és a megemlékezés
koszorúit helyezik el emlékező-ünnepély keretében.
Az éves reprezentatív kiállításon a képző-és iparművészeti tagozat egy arra méltó
végzős tanulója részesül a Vass Béla díjban (plakett) és kiállítási lehetőséget kap a
Művészeti Galériájában
Somogyi Ignác városunk egykori fő-levéltárosa az 1848-as 44. zászlóalj hadnagya volt.
Sírja a Szent Márton temető „A” 3-as parcellájának nyugati részén áll. Az obeliszket a
Művészeti Szakközépiskola diákjai gondozzák, Torjay Valter tanár-festőművész
irányításával, és minden év március 15-én megemlékezés keretében – a város iskoláival
és több társadalmi szervezettel karöltve – megkoszorúzzák.
6. Mindennapos testnevelés:
-

Hetente 2 tömegsport órával biztosítjuk a mindennapos testmozgás lehetőségét,
valamint a Savaria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai minden
osztályunkban heti 1 táncórát tartanak.

7. Egészségnevelés, környezetvédelem
A Pedagógiai Programunkban megtervezett feladatokat megvalósítottuk (az egyes
tantárgyak programjában megtalálhatók); az iskolavédőnő heti 1 napot tölt az iskolában, és a
diákok megkeresik problémáikkal, valamint osztályfőnöki órákon előadásokat tart
egészségnevelési témákról.
A 2010/2011-es tanév második félévében áttértünk a szelektív hulladékgyűjtésre, a
tapasztalatok biztatóak, de a következő tanév végén lehet erről érdemben nyilatkozni.
2012.január 1-jétől tilos az iskola egész területén a dohányzás. Sajnos tanulóink még nem
tudtak leszokni erről a szenvedélyükről, a közeli parkban dohányoznak. A környezettudatos
magatartásra való nevelés érdekében heti rendszerességgel szemétszedést szervezünk
ezen a területen.
„Leszerellek” program. A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
szervezésében valamennyi évfolyam részt vett drog-prevenciós interaktív előadáson,
amelyet Varga Sándor nagy hozzáértéssel tartott. A 9. évfolyamok a Savaria Moziban tartott
hagyományos Klobusiczky előadáson is jelen voltak.
A Művészeti Szakközépiskola miden tanulója aktívan részt vett az újraélesztés-tanulás
programban Kissné Keserű Andrea és Magyarósi Richárd kollégáink vezetésével.
(Szombathely a segítés városa projekt)
A szárazelem gyűjtésben ötödik helyezést értünk el.
8. Szakos ellátottság
A tantestület létszáma 69 fő; mindenki megfelelő végzettséggel (egyetemi, főiskolai
nyelvtanári) rendelkezik.
9. A nem szombathelyi tanulók fogadása
Iskolánk tanulólétszáma 182+2 fő, ebből Vas megyei 119 fő, ebből szombathelyi tanuló 49
fő, más megyei 65 fő.
10. Pályázati lehetőségek:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális Bizottsága: 425000Ft
Az eszközbeszerzésünk egyetlen forrása volt ebben a tanévben a TISZK- en keresztül
folyósított szakképzési támogatás volt.
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11. Az országos kompetenciamérés eredménye
Az eszköztudás fejlesztésére irányuló többéves munkánkat igazolja a 2010-ben és 2011-ben
végzett országos kompetenciamérés eredménye is, ahol iskolánk az országos átlag felett
szerepel.
2011
országos átlag
iskolánk átlaga
szövegértés
1617
1733 (5. szint)
matematika
1635
1692 (4. szint)
2010
szövegértés
matematika

országos átlag
1620
1613

iskolánk átlaga
1712 (5. szint)
1639 (4. szint)

12. Mérések, a tanári munka értékelése
- Bemeneti mérést végzünk minden évben a beiratkozó 9. osztályosok szülei körében arról,
hogy miért választották iskolánkat gyermekük továbbtanulására.
- Kimeneti mérést alkalmazunk a végzős (12. és 13. o.) osztályok körében arról, hogy
mennyire felelt meg a növendékek várakozásainak iskolánk, és megfelelő felkészítést
kaptak-e jövendő pályájukhoz.
- A tanári teljesítmény értékelését, minősítését az előző tanév elején elkészített ütemterv
szerint végeztük. Az Értékelő Beszélgetésekre augusztus utolsó hetében kerítettünk sort, és
az összegzést 2010. szeptember 30-áig elvégeztük. Az előző tanévben beadott pályázaton
csak 790.000.- Ft-ot nyertünk, amelyet 2010 novemberében osztottunk ki a tanári munka
minősítésének eredménye alapján.
A 2011/2012- es tanévi értékelést – az előző évekéhez hasonlóan – végezzük. A tanév
végéig teljesítettük az óralátogatásokat, megírattuk a tanári kérdőíveket, és szeptemberben
kerítünk sort az értékelő beszélgetésekre, valamint a minősítések lezárására. Eredményére
augusztusban térünk vissza.
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Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző
Iskola és Kollégium
A 2001-2002-es tanév végére megtörtént iskolánkban a „partnerközpontú” minőségbiztosítás
rendszerének a kiépítése. Ezt a munkát, intézményünk egy öt fős Támogató Csoport
megalakításával kezdte el. Ezt követően 2004. évben elkészítettük az önkormányzati
minőségirányítási program alapján intézményünk minőségirányítási programját.
A kezdeti támogatócsoport 11 év után 2011. szeptemberében jelentősen átalakult. A csoport
vezetője Tánczos György. Tagjai: Hodvogner Csaba, Spaits Sándor, Takács Zoltán (Szalay
Julianna)
Tánczos György

Hodvogner Csaba

Takács Zoltán†
Szalay Julianna

Spaits Sándor

A nevelési-oktatási intézményhálózatra vonatkozó Fenntartói Minőségirányítási Programot
felülvizsgálni és aktualizálni kellett, a jelenleg is érvényben lévő Program 2010. áprilisában
lépett életbe.
A fenntartó külön fejezetben foglalta össze a konkrétan egyes intézményekre vonatkozó
elvárásait, köztük a Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási
Szakképző Iskola és Kollégiumra vonatkozó sajátos elvárásokat, külön az iskolára és külön a
kollégiumra vonatkozóan.
Az intézményi minőségirányítási programot a támogató csoport évente értékeli, szabályozza
és az ÖMIP-hez igazítja.
Iskolánk minőségpolitikája
A 2011/2012-es tanévben – a korábbi tanévekhez hasonlóan – iskolánk Támogató Csoportja
áttekintette és átdolgozta az intézmény minőségpolitikáját és aktualizálta az iskola
Minőségpolitikai Nyilatkozatát az alábbiak szerint:
„Iskolánk, a szombathelyi Herman Ottó Szakképző Iskola és Kollégium olyan több profilú
intézmény, ahol kertész-, vadgazdálkodási- és környezetvédelmi szakképzés folyik. A
felsorolt szakterületeken több szakképesítés elméleti és gyakorlati képzését végezzük, s ez
által szakmai tevékenységünkkel hozzájárulunk a nyugat-dunántúli kertész, a dunántúli
vadász, valamint a nyugat-dunántúli régió környezetvédelmi és természetvédelmi
szakembereinek utánpótlásához. Az intézmény saját tervezése, szervezése során
figyelembe veszi a Savaria TISZK Minőségirányítási Kézikönyvében foglaltakat! (Az utóbbi
kiegészítést a Savaria TISZK írta elő tagintézményei számára.)”
A 2011-2012. tanévben a következő kiemelt feladatokat végeztük el.
Hosszút távú csoportok:
Beiskolázási csoport
Hodvogner Csaba
Környezetvédelmi csoport
Takács Zoltán (Szalay Julianna)
Ökoiskola
Pályázatíró-csoport
Spaits Sándor
Nevelési csoport
Tánczos György
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Beiskolázási minőségi kör
Erősítettük a beiskolázási tevékenységünket. A tervezést és a végrehajtást a minőségi
csoportként létrehozott un. „Beiskolázási minőségi csoport” végezte. Az iskola hosszú távú
programja szerint a 9. évfolyamra sikeresen iskoláztuk be mind a négy osztályt. A nyelvi
előkészítőt, akárcsak az elmúlt évben az alacsony jelentkezési létszám miatt nem tudtuk
újraindítani. Az ő felvételük a (több helyre való általános iskolai jelentkezés miatt) szakmai
osztályok létszámát és „minőségét” csökkentette volna. Az köznevelési törvényünk is azt
sugallja, hogy tovább ne próbálkozzunk vele, inkább a szakmaiságunkat erősítsük.
A beiskolázási minőségi kör sikeres munkáját a 2011-2012. tanévben az alábbi táblázat
mutatja.
OSZTÁLY

JELZÉSE

JELENTKEZETT

FELVETT

BEIRATKOZOTT

9ke

TERVEZETT
LÉTSZÁM
10

kertész-és
növényvédelmi
technikus
parképítő ésfenntartó
vadgazdálkodási
technikus
környezetvédelmi
technikus
labdarúgó
virágkötő, - és
berendező,
virágkereskedő
dísznövénykertész

29

9

8

9p

10

30

10

10

9v

14

60

14

13

9k

16

64

16

18

9l
9vi

20
16

34
60

20
16

21
16

9s

25

44

11
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ÖKO iskolai minőségi kör
A Herman Ottó Szakképző Iskola az idén belépett az Ökoiskolák Hálózatának tagjai
közé, akik a „zöld szemléletű” oktatást és nevelést tudatosan vállalják. Ez a célkitűzés Vas
megyében számos oktatási intézményt mozgósított már jó eredménnyel.
A Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola
és Kollégium képzési kínálatában mindig is a természet közeli szakmák voltak túlsúlyban. A
környezetvédelmi technikus képzés pedig 1993 óta folyik sikerrel az iskolában. Magától
értetődő, hogy a szak diákjai az elméletben és a gyakorlatban is elsajátítják a
környezetvédelem alapjait.
Iskolánkban már eddig is számos projekt zajlott sikerrel a fenntarthatóság
szellemében.
A Potyondi-mocsár örökbefogadása, a rendszeres „szemétszedési akciók”
megvalósítás a SZOVA Zrt-vel együttműködve és hathatós támogatásával, programok a „víz
világnapja” alkalmából, mind olyan megmozdulások, amelyek túllépnek az iskola kapuin.
Mindemellett teret és lehetőséget jelentenek a diákoknak a zöld szemléletű önkifejezéshez
és tapasztalatul szolgálnak a társadalmi kommunikáció ilyen formájához.
Az „ökoiskola” cím azoknak a tanároknak és diákoknak a munkáját ismeri el, akik
eddig is aktívan és eredményesen tevékenykedtek ezen a területen és részt vettek az
ökoiskolai pályázat előkészítésében, másrészt szeretnénk, hogy új lendületet adjon a
jövőbeni tervekhez is. Ezek között szerepel például egy „zöld tanterem” kialakítása, a
szelektív hulladékgyűjtés hatékony megvalósítása iskolánkban. Meglehetősen összetett
feladatnak ígérkezik az oladi dombon fellelhető védett, turbánliliomok populációjának
feltérképezése, és az utóbbi években tapasztalható egyedszám csökkenés okainak
felderítése, további állományleromlás megakadályozása.
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Minőségirányítási célkitűzés:
A fenntarthatóság és a környezetvédelem ügyének előmozdítása érdekében,
valamint oktatásunk és nevelőtevékenységünk minőségének javítása céljából a Herman Ottó
Szakképző Iskola számára a sikeres „ökoiskola” pályázat elkészítése, az „ökoiskola” cím
elnyerése, és a Herman Ottó SZKI, mint „ökoiskola” fenntartása, működtetése, fejlesztése.
Hosszú távon az örökös ökoiskolai tagok közé való felvételünket tűztük ki célul.
Nevelés-tisztaság-teremrend-dohányzás minőségi kör
A minőségi kör 2011. októberében elkészítette iskolánk belső szabályzatát a nem
dohányzók védelmében, hivatkozva az 1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényre,
valamint az iskolai SZMSZ 44. pontjának illetve 10. számú melléklet Tűzvédelmi
szabályzatára, valamint a Házirend III/14. Az iskola munkarendje és az V/E/3 A kollégiumi
helyiségek használatának szabályai c. pontjára.
Konkrét feladatok:
-

Tanév elején a 9. évfolyamosoknak felvilágosító előadásokat tartunk osztályfőnöki
órák keretében.
A kollégiumban az egyéni nevelés részeként is foglalkozunk az egészségnevelés és
a dohányzás veszélyeivel.
Plakátokkal nyújtunk tájékoztatást.
Pályázunk a dohányzást leszoktató segítő programokra.
A kihelyezett piktogramokat rendszeresen ellenőrizzük és adott esetben pótoljuk!
Rendszeresen ellenőrizzük az iskola és a kollégium helyiségeit, különösen a wc-ket,
mosdókat és az iskola parkját.
Az iskola külső és belső környezetét rendszeresen takarítjuk.
Az ellenőrzés az intézmény dolgozóinak bevonásával történik.
Fontosnak tartjuk, hogy többször is legyen felügyelet a diákok által látogatott
helyeken.
Minden osztályteremben és a diákok által látogatott helyiségekben is látható helyen
elhelyezzük a szabályzatot.
Szülői értekezleteken ismertetjük a dohányzás visszaszorítása érdekében hozott
intézkedéseket a dohányzási törvény megszegői ellen.
A rendelkezést megsértők szankciója tekintetében, a nemdohányzók védelméről
szóló törvény kifejezetten kimondja, hogy a 14. életévét betöltött tanulóval szemben
fegyelmi eljárás lefolytatását kell kezdeményezni.

Kompetencia-fejlesztő minőségi kör (külön Intézkedési terv alapján)
A Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola
és Kollégiumban az országos kompetenciamérés eredményeinek megismerése után
intézkedési tervet dolgoztunk ki 2011. szeptemberében.
Az országos átlaghoz viszonyított intézményi mérés központilag feldolgozott
eredményei a 10. évfolyamon nem érték el a rendeletben meghatározott határértéket,
minimumot.
Az országos kompetencia-mérés 2011-es eredményei és az ezekkel kapcsolatos
intézkedéseink a Herman Ottó Szakképző Iskolában
A 2011 – ben lezajlott kompetenciamérésen intézményünkből a 10. évfolyamosok
vettek részt. A teljes osztálylétszámokból 13 – an hiányoztak a szakközepes osztályokból és
4 – en a szakiskolából. A mérésben 97 szakközépiskolai és 26 szakiskolai tanuló vett részt.
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Az összesített táblázatból kiderül, hogy az átlagpontszámunk matematikából 1571 pont
(országos 1635), szövegértésből 1577 pont (országos 1617). Sajnos mindkét tárgynál
szignifikánsan rosszabb eredménnyel rendelkezünk az országos átlaghoz képest. Ha a
várható eredmények tükrében vizsgáljuk meg mindezt, akkor a matematika eredményünk
nem tér el szignifikánsan az országos regresszió alapján sem, és a hasonló településtípus
közti regresszió alapján sem. Ugyanez szövegértésnél mindkét esetben szignifikánsan
gyengébb. Ha a korábbi évek eredményeit vesszük alapul, akkor a szakközepes osztályok
matematika eredménye szignifikánsan jobb a 2010-es évnél, szövegértésnél nincs lényeges
eltérés és ugyanez a helyzet a szakmunkásképző osztályunknál is.
A legnagyobb problémát abban látjuk, hogy az alapszintet el nem érő tanulók
százalékos aránya túl magas intézményünkben, mind az országos, mind a hasonló iskolák
összehasonlításában, matematikából. E műveltségi területnél ez az arány 42,9% a
szakközepeseknél és 86,4% a szakmunkásoknál. Ez utóbbi adat nagyon gyenge és
elgondolkodtató az országos 37,5% - kal összehasonlítva, de a hasonló intézményeknél is
csak 76,9% ez az arány. Szövegértésnél viszont sokkal jobb a helyzet, a szakközepesek
22,6% - a alig marad el az országos 25,4% - tól. A szakmunkásoknál valamivel rosszabb a
helyzet (50%), de így is jobb a hasonló iskolák 67,3% - nál.
Országos2011

Iskolai 2011

2010

2009

2008

Szakközepes

1635

1606

1558

1626

1578

10.

Szakiskolai

1456

1441

1437

1396

1461

Szövegértés

10.

Szakközepes

1617

1601

1606

1627

1565

Szövegértés

10.

Szakiskolai

1417

1488

1403

1433

1507

Mérési terület

Évfolyam

Matematika

10.

Matematika

Képzési forma

A számsorokból az derül ki, hogy az országos szinthez képest gyengébben teljesítettek a
tízedikes diákjaink.
Szombathely város 10 szakközépiskolája közül matematikából a 8. helyen vagyunk,
szövegértésből pedig a 7-ediken. A 6 városi szakiskola mezőnyében matematikából az 5.
helyen vagyunk, szövegértésből pedig a 2-dikon. A szakiskolai szövegértésben az 5. helyről
léptünk a 2-dikra.
Szülői vélemény:
A Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és
Kollégium Intézményi Minőségirányítási Programjának a végrehajtásával kapcsolatos
értékelést a 2011/2012-es tanévre vonatkozólag elvégeztük.
Az értékelés előtt megismertük a Támogató Csoport által elkészített szöveges értékelést, és
a javasolt intézkedéseket. A részletes anyag megismerése és a felmerülő kérdések
tisztázása után a Szülői Közösség kialakította véleményét, amely az alábbi:
a Herman Ottó Szakképző Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának 2011/2012-es
tanévre vonatkozó megvalósításának, végrehajtásának szöveges beszámolójával,
értékelésével maradéktalanul egyetértünk.
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Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola
Iskolánk az alább vázolt minőségirányítási rendszert működteti. A 2011-2012-es tanévben a
folyamatok időarányos teljesítését és a folyamatok szabályozását, valamint az elfogadott
intézkedési terveket mutatjuk be.
Minőségfejlesztési rendszer
Az intézmény működésének folyamatát alapvetően meghatározzák a SzÖM I. és SzÖM II.
önértékelés során kapott eredmények. Az erősségek és gyengeségek alapján
megfogalmazott intézkedési tervek átfogják a tanév egészét.

INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI TERV

ELKÉSZÍTÉSE

MÓDOSÍTÁSA

SIKERKRITÉRIUMOK

TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

TELJESÜLÉSÉNEK
ELLENŐRZÉSE

Vezetési feladatok
A vezetés elkötelezte magát a minőségirányítási rendszer létrehozása és továbbfejlesztése,
valamint folyamatos javítása iránt.
A csoport a tavalyi tanévhez hasonlóan három főből áll.
A Minőségirányítási Program megvalósulása érdekében a tanév során következő
intézkedések történtek:
-A korábban megfogalmazott minőségpolitikai és minőségügyi célokat figyelembe véve
került sor az intézmény éves munkatervének kidolgozására és megvalósítására, ezzel
kapcsolódva a stratégiai tervekhez
- Folyamatosan biztosította az intézmény működési rendjét, és az ahhoz szükséges
erőforrásokat
- Elkészült a SAVARIA TISZK IMIP-jének, az iskolaival összhangba hozása.
- Október hónapban sor került a partneri igény és elégedettségmérésre, a SAVARIA TISZK
segítségével. A rendszer nagyrészt zökkenőmentesen működött, a tavalyi mérés
tapasztalatainak felhasználásával az idei mérés sikeresebben zajlott. További probléma a
külső partnerek alacsony szintű válaszadási kedve. Tapasztalatainkat az idei mérés
előkészítésénél és végrehajtásánál fel fogjuk használni.
Tervezési feladatok:
Az iskolai tervezőmunka folyamata (a törvényi rendelkezések ütemezésének megfelelően)
1. A Pedagógiai program előkészítése:
2. Az éves munkaterv előkészítése:
3. A munkaközösségi tervek
4. Tanmenetek
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Megvalósulása érdekében a tanév során következő intézkedések történtek:
- Az éves munkaterv előkészítésekor figyelembe vételre kerültek:






az előző évben elvégzett szakmai munka ellenőrzésének és értékelésének
tapasztalatai
a munkaközösségek észrevételei
a partneri visszajelzések
a fenntartói utasítások
a külső ellenőrzések eredményei

Mérési feladatok:
Célja a helyi pedagógiai program eredményes, hatékony területeinek megerősítése, az
elvégzett vizsgálatok eredményeiből következő módosítások folyamatának szabályozása.
A folyamat dokumentumai:
 Partneri igény és elégedettség mérés összefoglalója
 Tanév végi, nevelési év végi statisztikák
 Tanmenetek
 Éves munkatervek
 Pedagógiai Program
Az intézményi munka ellenőrzésének, értékelésének egyik legfontosabb eszköze a mérés.
Iskolánkban a következő külső mérések ismertek:
Fajtái
Kompetenciamérés

A mérést
kezdeményező szerv
OKÉV

Gyakoriság
évente

Érettségi vizsga

OM

évente

Szakmai vizsga

OM, PM, NSZI

évente

Szakértői mérések

Az iskola, fenntartó stb.

Igény szerint

Fenntartói mérések

Szombathely
Megyei ÖMIP szerint
Jogú
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete

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

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

A minőségirányítási program végrehajtásának során figyelembe kell venni az OKÉV
által szervezett országos mérés, értékelés eredményeit. Az OKÉV által szervezett országos
mérésének ezentúl a szakiskolák 10. évfolyamának esetében ki kell térnie az olvasás és
szövegértés alapkészség vizsgálatára is.
A Kt. 99. § (5) bekezdése szerint az országos mérés eredményét az OKÉV megküldi
a fenntartónak és felhívja a figyelmét amennyiben a mérés eredménye alapján indokolt a
fenntartó részéről intézkedés meghozatala. Az első mérés, melyet ilyen formában figyelembe
vesznek 2006/2007. tanévben lesz.
Kt. 99. § (7) bekezdés: Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az
országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott
minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, hogy készítsen intézkedési
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tervet. Az iskola a felhívástól számítva három hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a
fenntartónak jóváhagyásra.
Az intézkedési terv elkészítése során fel kell tárni azokat az okokat, amelyek a
pedagógiai tevékenység színvonalának elmaradásához vezettek. Az intézkedési tervben kell
meghatározni a feltárt okok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, illetve az ennek
végrehajtásához szükséges iskolafejlesztési programot. z intézkedési tervnek tartalmaznia
kell azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítani lehet az intézkedési terv végrehajtásáig
a megfelelő színvonalú oktatást.
A minőségi csoport munkája a vezetéssel összehangoltan történt. A havi rendszerességgel
megtartott üléseken az iskola vezetése is képviseltette magát. Szoros kapcsolatot ápolunk a
TÁMOP program keretében, valamint a közös szabályozások elkészítése során a Savaria
TISZK –el is.
A Szülői Szervezet véleménye:
A Hefele Menyhért Építő-és Faipari Szakképző iskola Szülői Szervezete az iskola IMIPértékelését áttanulmányozta és megvitatta. A Szülői Szervezet az IMIP-értékelést elfogadja,
támogatja és az iskolai Pedagógiai Program céljaival egyezőnek tartja.
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Nagy Lajos Gimnázium
Értékelések

Cél

Kritérium

Teljesülés mutatója

Nagy Lajos Gimnázium

8.1. Minden intézménytípusra
Összhang a központi és a az elvárásoknak megfelelő az intézmények pedagógiai
stratégia programjaiban,
fenntartói
elvárások intézményi
esélyegyenlőségi
és
a
valamint az intézményi kialakítása
minőségirányítási
célok között
rendszerükben megjelennek
az ÖMIP-ben megfogalmazott
elvárások
Gazdálkodás
szabályossága

jogszabályi
előírások külső és belső ellenőrzések
szerinti
eljárásrend eredményei, jelzései pozitívak
megvalósítása
naprakész
belső
szabályzatok megléte

Átjárhatóság

tanulmányok
évfolyamvesztés
folytatása

szükség esetén biztosítja
nélküli különbözeti vizsga letételének
lehetőségét
szükség esetén gondoskodik
az
átvett
tanuló
felzárkóztatásáról
szakképzés
tekintetében
szakmai programjában rögzíti
a
beszámíthatóság
feltételrendszerét

A hátrányos helyzetű, Az esélyteremtés tárgyi, Az Esélyegyenlőségi
illetve
halmozottan személyi feltételeinek és a megvalósulása
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Szombathely Megyei Jogú Város a tavalyi iskolaév végén
megszüntette a Szent-Györgyi Albert Középiskolát. Az
iskola tanulói három másik szombathelyi középfokú
oktatási intézménybe kerültek. Hozzánk a sporttagozat 912. évfolyamos osztályai érkeztek. Így iskolánk
Pedagógiai Programját, SZMSZ-ét és Házirendjét ennek
megfelelően átdolgoztuk. A Házirend átdolgozása során
igazodtunk a hiányzások igazolásának rendjéről a
fenntartó által elkészített javaslathoz.
Ebben a tanévben gazdasági ellenőrzés során a kifizetett
illetmények és a költségvetés összhangja került
vizsgálatra.
Belső szabályzatainkat a tanév elején ellenőriztük, és a
jogszabályok esetleges változásainak megfelelően
módosítottuk.
Az intézmények közti átjárhatóság érdekében a helyi
tantervünkben pontosan rögzítve van évfolyamonként a
továbbhaladás feltétele, az osztályozó vizsgák anyaga,
módja, az értékelési szempontok. Erre nálunk azért is
szükség van, mert mindig akad olyan tanuló, aki
szünetelteti tanulói jogviszonyát hosszabb-rövidebb ideig
tartó külföldi tanulmányok miatt. Az előrehozott érettségik
miatt – elsősorban az idegen nyelvek esetében – minden
évben több tanuló tesz osztályozó vizsgát. A 2011/12-es
tanévben angol nyelvből 10, német nyelvből 7, földrajzból
2, informatikából 1 tanuló tett osztályozó vizsgát.
Iskolánkban 15 hátrányos helyzetű tanuló van.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulónk nincs. A törvény

hátrányos
helyzetű
gyermekek,
tanulók
esélyegyenlőségének
biztosítása
Integrált nevelés-oktatás
megvalósítása

működés
megléte

kereteinek Az esélyteremtést biztosító
szervezeti
formák
illetve
programok megvalósítása

sajátos nevelési igényű
gyermekeknek, tanulóknak
a
többi
gyermekkel,
tanulóval együtt történő
nevelése, oktatása

megfelelő
képzettséggel
rendelkező
pedagógusok
száma
ellátott gyermekek, tanulók
száma
rendelkezik
fejlesztési
programmal
szükség
esetén
speciális
tárgyi feltételek megléte
Idegen nyelv oktatásának a tanulók minél nagyobb nyelvvizsgát
tett
tanulók
hatékonysága,
számban rendelkezzenek száma
kiterjesztése
használható nyelvtudással versenyeken
elért
eredmények
megjelenése a tanulási –
tanítási folyamatban
oktatásszervezési formák
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előírásainak megfelelően biztosítjuk számukra az
ingyenes tankönyvellátást és a kedvezményes étkezést.
Az iskolának egy SNI-s és hét tanulási nehézségekkel
küzdő diákja van. Számukra az Aranyhíd Integrált
Nevelési és Oktatási Központ gyógypedagógusa tart
fejlesztő foglalkozást, illetve – a szakértői vélemények
alapján – biztosítjuk számukra a törvényben előírt
mentességeket.

Iskolánkban minden tanuló kötelezően két idegen nyelvet
tanul. Az egyik nyelv angol vagy német, a második idegen
nyelvként szintén angol, német és – megfelelő számú
jelentkező esetén – francia és latin választható. A 2011/12es tanévben nem indult sem franciából, sem latinból kezdő
csoport.
Az általános iskolai és középiskolai tanulmányok
összehangolása érdekében felmérjük, hogy a bejövő 9.
évfolyamosok milyen szinten állnak angolból, ill. németből,
hogy mindenki megtalálja a tudásszintjének megfelelő
csoportot. Az idegen nyelv oktatása csoportbontásban
történik, kezdő, középhaladó és haladó csoportokban.
Biztosítjuk tanulóinknak a harmadik idegen nyelv
tanulásának lehetőségét is. Ebben az évben haladó orosz
szakkör működött.
A 2011/12-es tanévben is számos tanulónk tett
nyelvvizsgát. Ebben a tanévben 10 alapfokú, 92 középfokú
és 8 felsőfokú nyelvvizsgát regisztráltunk.
Versenyeredményeink idegen nyelvből:

Kenguru Országismereti német nyelvi verseny
országos első és hetedik helyezés, megyei első és
harmadik helyezés.

Kenguru Országismereti angol nyelvi verseny megyei
első, második és harmadik helyezés.

Informatika
oktatásának a tanulók gyakorlatban alapfokú
számítástechnikai
hatékonysága
alkalmazható
tudással ismeretek,
ill.
alapfokú
számítógép kezelő vizsgák
rendelkezzenek
száma
ECDL vizsgák száma
informatikai
ismereteket
alkalmazó
pedagógusok,
oktatók száma
tanuló/számítógépek száma

Tanulóink anyanyelvi környezetben is megismerkedhettek a
célnyelvi ország kultúrájával.
 Iskolai kirándulásokat szerveztünk adventkor Bécsbe,
Grazba.
 A tavaszi szünetben Londonba és környékére indult
kirándulás.
 Decemberben, az utolsó tanítási napon Xmas
Competition címmel iskolai angol nyelvi vetélkedőt
rendeztünk, melyet az Oxford University Press
támogatott.
Ebben a tanévben is lehetőséget adtunk diákjainknak, hogy
meghívott előadóktól külföldi tanulási lehetőségekről
tájékozódhassanak. Talán ennek is köszönhető, hogy
három
tanulónk
a
következő
tanévet
külföldi
középiskolában végzi.
A 9. évfolyamosok csoportbontásban heti két órában
tanulnak informatikát.
A 12. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő
informatika órák voltak, és elektronikai szakkör működött.
Az iskolában az 529 tanulóra kb. 50 számítógép jut.
Iskolánkban minden kolléga rendelkezik a szakmájához
szükséges informatikai ismeretekkel. A TIOP pályázatnak
köszönhetően 8, a Szent-Györgyi Középiskolából további
kettő interaktív táblát vehettünk használatba az idei
tanévben, ezért a tantestület tagjai szinte kivétel nélkül részt
vettek hosszabb-rövidebb idejű továbbképzésen, melyeken
elsajátították az interaktív tábla használatához szükséges
informatikai tudást.
A tanév során
 A Digitális tábla alkalmazása a tananyagfejlesztésben és
az oktatásban című továbbképzésen kettő kolléga,
 az Oxford Kiadó által szervezett módszertani és digitális
tábla használatát bemutató továbbképzésen egy kolléga,
 Az interaktív táblák értő használata az idegen nyelvi
órákon elnevezésű továbbképzésen négy kolléga vett
részt.
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Tehetséggondozás
javítása

javul
az
intézmény
tehetség-feltáró, tehetséggondozó
tevékenysége,
eredményessége

versenyeken,
kulturális
bemutatókon,
rendezvényeken
elért
eredmények
eredményes
vizsgát
tett
tanulók aránya
felsőoktatásban továbbtanulók
aránya

képzések Az alapfokú művészeti
egymásra képzések iránti igények
kielégítése
A képzést igénylő tanulók
részére biztosított legyen a
középfokra
továbblépés
lehetősége
Mindennapos testmozgás Minden gyermek és tanuló
feltételeinek javítása
számára biztosított legyen a
mindennapos testmozgás
feltétele

művészeti
áganként
a
képzésben résztvevő tanulók
számának
alakulása
intézményi fokonként

Művészeti
szintjeinek
épülése

rendelkezik az intézménynek
megfelelő
sportlétesítményekkel,
eszközökkel
személyi feltételek megléte,
dokumentálása
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A legrangosabb tanulmányi versenyen, az OKTV-n ebben
a tanévben 64 tanulónk indult. Ebből négy tanuló jutott a
második fordulóba.
Tanulmányi és kulturális versenyeken országos, regionális
és megyei szinten 41 tanulónk ért el jó helyezést.
A 2011/12-es tanévben egy tanuló kivételével minden 12.
évfolyamos tanuló eredményes érettségi vizsgát tett. A
125 tanulóból 19-en kitűnő, 25-en jeles érettségi
bizonyítványt kaptak.
Az előző tanévben érettségizettek közül 98 tanuló
felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait. Ketten
OKJ-s képzésre jelentkeztek, egy tanuló intenzív
nyelvoktatáson vesz részt. Három tanulóról nincs
információnk. Az idei tanév eredményeiről nincs még
adatunk.

Iskolánk rendelkezik a megfelelő sportlétesítményekkel,
eszközökkel és személyi feltételekkel.
A megszüntetett Szent-Györgyi Albert Középiskola négy
sporttagozatos osztályával együtt egy testnevelő kolléga
került hozzánk, és egy kollégánk, aki eddig óraadó volt,
státuszt kapott.
A Szent-Györgyi DSE átkerült a Nagy Lajos
Gimnáziumba, és Nagy Lajos DSE-ként működik tovább.
A tanulók szívesen kihasználták a DSE által biztosított
lehetőségeket:
 egész évben ingyenesen használhatták hetente
egyszer az Öntöde,
 a Galaxy sportcentrum szolgáltatásait, valamint
 a fedett uszodát.

 Az Öntöde konditermét nyáron is díjmentesen
látogathatják.
A
sportosztályok
reggeli
edzéseinek
lehetőségét
biztosítottuk.
A kötelező óraszámon felül még heti 6 óra tömegsport ad
lehetőséget tanulóinknak a rendszeres testmozgásra.
Ebben az évben is szerveztünk Ausztriában sítábort és
sínapokat.
Testnevelés tantárgyból 32 tanuló érettségizett.
A Diákolimpián az idén kimagasló számban értünk el szép
eredményeket. Ez nagyrészt köszönhető a hozzánk kerülő
sporttagozatos tanulóknak is, de sikeresek voltak a
„vegyes”
összeállítású
csapatok
is.
Országos
eredmények:
az Országos Diákolimpián
 gyorsasági görkorcsolya egyéni 2., váltó 3. helyezés,
 lány diszkoszvető csapat 1 helyezés,
 kalapácsvetés egyéni 1.,
 súlylökés egyéni 3. és 4. helyezés,
 fiú diszkoszvető csapat 3. helyezés,
 cselgáncs lány 1., fiú 3. helyezés,
 tenisz lánycsapat 1. helyezés,
 tornász lány egyéni 1. helyezés,
 kosárlabda V., VI. korcsoport fiúcsapat országos 1.
helyezés.
 A Mező Ferenc Szellemi Diákolimpián iskolánk
csapata ismét országos 1. helyezést ért el.
Egy iskola történetében ritkán fordul elő, hogy egy
tanévben 8 országos első helyezést szerezhet.
A tanév végén országos, ill. megyei szinten nyújtott
sportteljesítményéért összesen 120 tanulót jutalmaztunk.
Szervezett úszásoktatás Úszni nem tudó tanulók személyi feltételek biztosítása
lehetőségének biztosítása számára
a
szervezett
úszásoktatás biztosítása
Egészségnevelés
Az egészséges életmód iskolaorvosi
felmérések
hatékonyabbá tétele
iránti igény kialakulása
eredményei javulnak
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A 9. évfolyamos tanulóink valamennyien részesültek
úszásoktatásban.
Ebben a tanévben is kiemelt figyelmet szenteltünk az
egészségnevelésnek.

csökken a betegségek miatti
hiányzások száma
csökken a dohányzók száma

Pedagógusok módszertani Bővülnek a pedagógusok nő a szakmai, módszertani
informatikai, továbbképzéseken résztvevő
és szakmai kultúrájának szakmai,
pedagógusok száma
pedagógiai kompetenciái
fejlesztése
bemutató órák száma
belső továbbképzésen részt
vettek száma

Öntevékeny
szakmai
műhelyek
együttműködésének
javítása

javuljon
az
információ
áramlás és bővüljenek a
pedagógusok módszertani
ismeretei

szakmai
munkaközösségek
száma,
ill.
az
azokban
közreműködő
pedagógusok
száma
éves szakmai beszámolók
tapasztalatai
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 A 9. évfolyamosok drogprevenciós előadáson vettek
részt.
 Decemberben már második alkalommal tartottunk
Egészség-hetet. Ennek keretében a Borostyán
Környezetvédelmi
Oktatóközpont
(melynek
bázisiskolája vagyunk) Ökonapot tartott szintén a 9.
évfolyamos tanulóknak.
 Iskolánkban a Vöröskereszttel együttműködve két
alakalommal véradást szerveztünk.
 A „Szombathely a segítés városa” nevű program
keretében minden tanulónk újraélesztési előadáson
és gyakorlaton vett részt.
 Osztályfőnöki órákon - érdeklődéstől függően iskolánk védőnője rendszeresen tart előadásokat.
 A védőnővel együtt került megszervezésre az arra
jelentkező tanulók HPV vírus elleni oltása.
 A dohányzás megtiltásáról hozott törvény hatására
fokozottan ügyelünk a törvény betartására, az
intézmény területén dohányzást tiltó táblákat
helyeztünk el.
Mivel a TÁMOP pályázat kapcsán az előző tanévekben a
kollégák többsége részt vett szakmai és/vagy informatikai
továbbképzéseken, ebben a tanévben „csak” a fentebb
már említésre került interaktív táblák használatát
bemutató továbbképzéseken vettek részt a kollégák.
Három kollégánk középszintű érettségi vizsgaelnöki
képzésen vett részt.
Szakmai napokra, bemutató órákra, tankönyv és
taneszköz bemutatókra szintén minden lehetséges
alkalommal elmentünk.
Ebben a tanévben négy munkaközösség működött
iskolánkban: természettudományi, humán, nevelési és
idegen nyelvi munkaközösség. Év elején elkészítették
munkatervüket, rendszeresen tartottak megbeszéléseket,
év végén pedig ismertették az elvégzett munkájukat. Az
éves tapasztalat azt mutatja, hogy nem volt igazán

Az intézményi pályázati bővülnek az intézmények nyertes/beadott
lehetőségek
jobb személyi és tárgyi feltételek száma
kihasználása
javítására fordítható forrásai elnyert/igényelt
összeg évente

Információs
rendszer Minden szereplő a lehető
hatékonyságának
legrövidebb
időn
belül
hozzájusson a munkájához
növelése
szükséges információhoz

pályázatok
támogatási

levelező rendszert használók
száma
határidő túllépéseinek száma
tájékoztatási kötelezettségek
betartása

Városi ünnepségeken való A pedagógusok és a diákok műsorral
jelentkező
érdeklődnek
a
városi intézmények száma
részvétel javulása
ünnepségek iránt.
a rendezvényt látogató diákok
száma
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szerencsés, hogy a tantárgyi munkaközösségek
megszűntek, és egymástól viszonylag távol álló
szakterületek egy munkaközösségbe kerültek. A
munkaközösség-vezető munkáját nehezíti az így kialakult
helyzet, az így létrejött „tömbösített” munkaközösségek
hatékonysága csökkent.
Ez a tanév még a TÁMOP 3.1.4. pályázat fenntartási
időszaka, tehát folytatódott a programban előírt projektek
megvalósítása.
Az iskolai könyvtár az OTP Fáy András Alapítványnál
pályázott és nyert 180 ezer Ft. értékben könyveket, dvdket és két e-bookot.
A Városi Diáksport Bizottsághoz pályázatot nyújtottunk be
a sítábor támogatására, 140 ezer forintot kaptunk.
Tájékoztatási kötelezettségeinknek eleget tettünk az
iskolai honlapon (felvételi tájékoztató, érettségi és
osztályozó vizsgákra való jelentkezés rendje, stb.), a
szülői értekezleteken, a tantestületi fogadóórákon. Az
évente kettő délutáni fogadóóra mellett minden kollégának
van hetente egy fogadóórája.
Az iskola életének eseményeiről blogunk számolt be
rendszeresen.
Ebben a tanévben is törekedtünk arra, hogy aktívan
bekapcsolódjuk a város kulturális életébe.
 Októberben sikeresen mutatkoztunk be a Képzési
Vásáron az oladi ÁMK-ban.
 Decemberben szerepeltünk a Fő téri adventi
készülődésen.
 Januárban részt vettünk a doni áttörésre való
megemlékezésben.
 Áprilisban az iskola csapata indult a városi
diákönkormányzat által szervezett „Aludj máskor”
című 24 órás vetélkedőn.
 Májusban a Fő téri Quadrille táncfesztiválon - mint
mindig - ebben az évben is részt vettünk.
 Ellátogattunk
az
Ottlik-évforduló
kőszegi

eseményeinre.
Júniusban az Ünnepi Könyvhét városi megnyitójára
szervezett programokon számos tanulónk képviselte
iskolánkat és vett részt aktívan a programokon.
(felolvasások, könyvjelzőtervezés)
Kisebbségi
nevelés- a
kisebbségi
nevelésoktatás lehetősége
oktatás személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása
Működjön
az az intézmény és fenntartó
intézményben
mérési számára
is
átláthatóvá
értékelési
és válnak a működés egyes
területei
teljesítményértékelési,
minősítő rendszer
Minőségirányítási
intézményi
minőségirányítási
rendszer működtetése
programok elkészítése

az
oktatásban
résztvevő
csoportok, tanulók száma
mérések eredményei

a
pedagógiai
munka
különböző
területeinek
folyamatos mérése, értékelése
az
intézményi
munka
különböző
területeinek
folyamatos mérése, értékelése
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 Iskolánkban a minőségbiztosítási csoport a tanév elején
elkészített munkaterve alapján intézményértékelést,
pedagógusértékelést és tanulóértékelést végzett. A tanév
végén beszámoltunk a végzett munkáról.

Intézményértékelés
Az iskola alapdokumentumaiban változások
történtek. Iskolánk közoktatási típusú sportiskolai
osztályokkal bővült. Iskolánk Pedagógia Programját,
SZMSZ-ét és Házirendjét módosítani kellett.
Az iskola dolgozói az ősz folyamán részesültek
balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban.
Mivel a tanév elején még nem fejeződtek be a
felújítási munkálatok, ráadásul a Szent-Györgyi
Albert Középiskolából is számos ingóság (bútorok,
sporteszközök, kísérleti eszközök, vegyszerek stb.)
került hozzánk, a tanulók figyelmét ismételten
felhívtuk a fokozott balesetveszélyre.
A tanév során elért oktatási és nevelési eredmények,
a magatartás-, a szorgalomjegyek, a hiányzások
éves összesítése, az osztályok tanulmányi
eredményeinek értékelése részben a félévi, részben
a tanév végi tantestületi értekezleten megtörtént. Az
eredményeket (sport, tanulmányi, kulturális) az iskola
blogján folyamatosan közzétettük.

Pedagógusértékelés
Az idei tanévben 10 kolléga került értékelésre. A
munkaközösségek vezetői választották ki az
értékelendőket. A kollégákat egy új, átdolgozott
pedagógusértékelési módszerrel próbáljuk értékelni.
Az adatgyűjtés területei továbbra is a következők
voltak:
- órai munka, óralátogatás
- tanulmányi eredmények
- versenyeredmények
- továbbképzéseken való részvétel
- külső szakmai szerepvállalás (publikáció,
továbbképzések tartása)
- tanórán kívüli „plusz” feladatok vállalása (iskolai
rendezvények, a diákönkormányzati munka
segítése, stb.)
Az adatgyűjtés - értékelés kérdőívek segítségével
történt. Egy-egy kollégáról 50 - 50 kérdőívet kaptak a
tanulók és a szülők. Szintén kérdőívet kaptak a
munkaközösségek vezetői és az értékelő kolléga. Az
óralátogatásokhoz szempontsort is mellékeltünk.
Az értékelt kollégák egy „önértékelő” lapon írták meg
véleményüket munkájukról, eredményeikről.
A munkaközösségek vezetőivel ősszel több
alkalommal tartottunk egyeztetéseket, kikértük a
munkaközösségek véleményét, milyennek találják
ezt a fajta pedagógusértékelést. Az értékelés rendjét
és rendszerét a tantestület előtt is ismertettük. A
teljes dokumentáció elérhető a tantestületi terem
számítógépein.
Júniusban a szülői és tanulói kérdőívek kiértékelése
megtörtént. Mind a szülők, mind a tanuló részéről azt
tapasztaltuk, hogy tisztában voltak a feladat
komolyságával, 70%-nál nem kevesebb az egyes
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kollégákról visszakapott kérdőívek száma.
A vélemények összesítését 2012. szeptemberében
elkészítjük.
Tanulóértékelés
A 9. évfolyamos tanulók körében ebben az évben is
elégedettségi
felmérést
végeztünk.
Kedvező
visszajelzéseket kaptunk és néhány megszívlelendő
tanácsot, különösen a Mazsi-buli szervezését
illetően. Sikeres volt a megújult Nyílt nap, mely 2010
októberében debütált és most kaptunk róla először
véleményt.
A 10. évfolyamon májusban országos kompetencia
felmérés volt. A tavalyi kompetencia mérés
eredményei azt mutatják, hogy mind matematikából,
mind szövegértésből eredményeink szignifikánsan az
országos átlag felett vannak.
8.4. Középfokú nevelési – oktatási intézmények
Nyelvi
előkészítő növekszik a
osztályok indítása, angol nyelvtudással
nyelv oktatás erősítése
száma

Káros
szenvedélyek
megelőzése,
az
egészséges életmódra és
a családi életre nevelés

Nagy Lajos Gimnázium

használható a nyelvi előkészítő osztályba
rendelkezők jelentkező tanulók száma
nyelvvizsgát
tevő
tanulók
száma a „más” osztályokban
végzettekhez viszonyítva
angol
nyelvet
tanulók
számának változása

káros
szenvedélyeket
elutasító
magatartás
kialakítása, az egészséges
életmód és a rendezett

dohányzók és a rendszeresen
alkoholt fogyasztók számának
változása
drogstatisztika
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Iskolánkban minden tanuló részesül angol nyelv
oktatásban. Első vagy második idegen nyelvként minden
tanulónk választja az angol nyelvet.
Hosszú évek óta szervezünk a húsvéti szünetben angliai
utazást London és környékére.
Decemberben az utolsó tanítási napon Xmas Competition
címmel iskolai angol nyelvi vetélkedőt szerveztünk, melyet
az Oxford University Press támogatott.
Tanulóink közül 6-an alapfokú, 47-en középfokú, 6-an
felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeznek.
Ebben az évben is kiemelt figyelmet szenteltünk az
egészségnevelésnek.
 A 9. évfolyamosok drogprevenciós előadáson vettek
részt.

igény felvilágosító előadások, és az
azokon részt vevők száma

 Decemberben már második alkalommal tartottunk
Egészség-hetet. Ennek keretében a Borostyán
Környezetvédelmi
Oktatóközpont
(melynek
bázisiskolája vagyunk) ökonapot tartott szintén a 9.
évfolyamos tanulóknak.
 A tanév során iskolánkban véradást is szerveztünk,
valamint újraélesztési előadást és gyakorlatot
minden évfolyam számára.
 Az osztálykirándulások szervezésében is fontos
szempont az egészséges életmódra ösztönzés, így
kerékpártúrák,
gyalogtúrák
szerepelnek
a
kirándulások programjai között.
 A védőnővel együtt megszerveztük az arra
jelentkező tanulók HPV vírus elleni oltása.
 A dohányzás megtiltásáról hozott törvény hatására
fokozottan ügyelünk a törvény betartására, az
intézmény területén dohányzást tiltó táblákat
helyeztünk el.
Osztályfőnöki órákon - érdeklődéstől függően iskolánk védőnője rendszeresen tart előadásokat.

Emelt szintű érettségi az iskola biztosítja a tanulók emeltszintű
érettségit
követelményeinek
a által
választott sikeresen tevők aránya
teljesítésére
történő tantárgyakból a felkészítést
felkészülés

A 2011/12-es tanévben a 11. évfolyamon 14 emelt szintű
érettségire felkészítő csoport működött 253 tanuló
részvételével. A 12. évfolyamon 9 csoportban 160 tanuló
dolgozott. A tanulói létszámokból is kitűnik, hogy a
tanulók többsége két tantárgyból is járt emelt szintű
előkészítésre. A 125 érettségiző tanuló 63 emeltszintű
vizsgát tett, ebből 44 jeles eredményű.
Az osztályfőnöki órákon és a szakórákon egyaránt sok
időt fordítunk a helyes tanulási módszerek, technikák
kialakítására, hogy képessé tegyük a tanulókat az
önművelésre, az élethosszig tartó tanulásra.
Mind
szakórákon, mind az osztályfőnöki órákon próbáljuk
tudatosítani, hogy ma már a munkaerőpiac megköveteli,
hogy rugalmasan alkalmazkodjunk hozzá, ezért
ismereteinket folyamatosan bővíteni, kompetenciáinkat
pedig folyamatosan fejleszteni kell.

családi élet
kialakítása

Egész életen át
tanulás képessége

iránti

tartó kialakul
az
önálló
ismeretszerzés, illetve az
ismeretek alkalmazásának
képessége

érvényesülés
munkaerőpiacon
munkerő
piaci
beépülése
az
folyamatába
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a
ismeretek
oktatás

Más népek kultúrájának segédanyagok,
iskolai egyéni és szervezett iskolai Ebben az évben is sor került, adventi kirándulásra Bécsbe
megismerése
és programok,
kapcsolatok kapcsolatok
száma, és Grazba, sítábor szervezésére Klagenfurt mellé, tavaszi
befogadása
megléte
kapcsolattartás gyakorisága
egy hetes kirándulásra Angliába. Decemberben az utolsó
tanítási napon iskolai angol nyelvű vetélkedőt szerveztünk,
melyet az Oxford University Press támogatott.
Az idén is voltak osztályok, akik a szomszédos országokba
tettek kirándulást.
Az utazásokon kívül főleg a nyelvi órák adnak több
lehetőséget, hogy más népek kultúráját tanulóink
közelebbről megismerhessék.
Szakképzési kínálat és a végzős
diákok pályakezdő
munkanélküliek
munkaerő piaci igények elhelyezkedése
száma
összhangja
átképzésre jelentkezők száma
 elhelyezkedett
tanulók
száma
Szakmai
képzésben  vizsgák eredményessége eredményes szakmai vizsgát
sikeresen
végzők
tett tanulók száma/aránya a
arányának növekedése
szakképzésben végzettekhez
viszonyítva
Pályaorientációs
 a tanulók rendelkeznek a  növekszik a beiskolázás a A 10. osztálytól kezdődően főleg az osztályfőnöki órák
gyakori témája a pályaválasztás, mert a fakultációs órák
tevékenység erősítése a szakmaválasztáshoz
„hiányterületeken”
munkaerő
piaci szükséges információkkal  általános iskolákkal való választása már a jövendő hivatásra való felkészülés.
Viszonylag
kialakult
elképzelésekkel
rendelkeznek
igényeknek megfelelően
együttműködés
tevékenységei a TISZK tanulóink. A bizonytalankodókat egyéni elbeszélgetések osztályfőnökkel, szaktanárokkal - segítik abban, hogy
irányításával
elképzeléseiknek megfelelő pályát találjanak, ugyanakkor a
 pályaorientációs
tanácsadáson
(egyéni, piaci igényeket is figyelembe vegyék.
csoportos) részt vett tanulók Az idei tanévben megalakult Nagy Lajos Öregdiák
Egyesület feladatának tekinti, hogy a legkülönbözőbb
száma
területeken dolgozó tagjai, visszalátogatva egykori
iskolájukba, szakmájuk bemutatásával segítsék a mostani
diákok pályaválasztását.
Iskolarendszeren
kívüli  növekszik
(TISZK  az akkreditált képzésben
képzés igényekhez való koordinációjával) a saját résztvevők száma
igazítása
jogon
szervezett  iskolarendszeren
kívüli
iskolarendszeren
kívüli képzésben
részt
vevők
képzések száma
száma
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Hátrányos
helyzetű  csökken
a
hátrányos
tanulók felzárkóztatása a helyzetből
adódó
szakiskolákban
lemaradások száma
Kompetencia
alapú, Szakképző
intézmények
moduláris
szakképzés tanítási–tanulási
folyamataiban megvalósul a
bevezetése
jogszabályoknak megfelelő
oktatás

Szakképző intézmények
közös
folyamatainak
szabályozása a Savaria
TISZK irányításával

A Savaria TISZK hálózat
részeként
is
működő
intézmények a Savaria
TISZK
Működési
Kézikönyvében megjelenő
közös folyamatokat építsék
be
saját
intézményi
minőségirányítási
programjukba

képzést
eredményesen
elvégzők
aránya
a
beiratkozottak
számához
képest
 kevesebb a bukások száma
 lemorzsolódás csökken
támogató
szolgáltatást
igénybevevő tanulók száma
 intézményi dokumentumok
(szakmai program, IMIP)
tartalmazza
a
modulrendszerű
oktatás
feltételeit
 szakmai
vizsgákon
kompetenciák
mérése
történik, és modulrendszerű
vizsga valósul meg
 a szakmai vizsgákhoz a
TISZK rendszerén belül
rendelkezésre
állnak
a
modulrendszerű
vizsgáztatás
feltételei
(humán
és
infrastrukturálisan egyaránt)
 A TISZK-ben résztvevő
intézmények esetében a
tervezés
folyamatában
figyelembe kell venni a
TISZK által kitűzött hosszúés középtávú tervekben
foglaltakat
 Éves
beszámolóban
a
TISZK
megjeleníti
az
intézményekkel
végezett
közös feladatok eredményeit
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(1.) A tehetséggondozás tevékenységrendszerének folyamatos fejlesztésével őrizzék meg a nyelvoktatás és a felsőfokú továbbtanulás
terén elért eredményeket.
2.) A tanulók és a szülők elvárásaihoz, valamint a felsőoktatási intézmények által támasztott követelményekhez igazodva alakítsák a
képzési formákat, a tantárgystruktúrát, szakkörök és egyéb tanórán kívüli foglalkozások kínálatát.
3.) A tanulók továbbtanulási szándékainak megfelelően kapjon nagyobb hangsúlyt a természettudományos tantárgyak oktatása, minden
kilépő tanuló rendelkezzen felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel.
4.) Alakítsák ki és fejlesszék a tanulók önálló ismeretszerzéshez szükséges képességeit.
5.) Törekedjenek minél aktívabb részvételre a város kulturális életében.)
A fenntartó kifejezetten iskolánk felé megfogalmazott követelményeinek teljesítését igyekeztünk a 8.1 és a 8.4 táblázatok megfelelő helyein
részletesen ismertetni.
Itt csak a 2. és a 3. ponthoz szeretnénk még egy kiegészítő információval szolgálni.
A 2011/12-es tanévben a korábban általános tantervű osztályban beindult egy emelt szintű természettudományos csoport. A tanítás során a
tanulók sok időt töltöttek terepen, sokféle gyakorlatot végeztek, melyek során a természet megismerése mellett a természet- és
környezetvédelem elveit a gyakorlatban is elsajátíthatták. Ez a csoport a következő, 2012/13-as tanévben is indul.
A tanórán kívüli tanulási lehetőségekre is felhívjuk tanulóink figyelmét. Igyekszünk elvinni őket minden tartalmas iskolán kívüli programra: pl.
rendhagyó fizikaóra a SEK-ben, Kutatók Éjszakája, előadás majd beszélgetés Dr. Görög Sándor akadémikussal.
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Kanizsai Dorottya Gimnázium

Cél

Kritérium

Teljesülés mutatója

Minden intézménytípusra
Összhang a központi 
az
és
a
fenntartói elvárásoknak
elvárások valamint az megfelelő
intézményi
célok intézményi stratégia
között
kialakítása
Gazdálkodás

jogszabályi
szabályossága
előírások
szerinti
eljárásrend
megvalósítása

naprakész
belső szabályzatok
megléte
Átjárhatóság

tanulmányok
évfolyamvesztés
nélküli folytatása
A hátrányos helyzetű, 
Az
illetve
halmozottan esélyteremtés tárgyi,
hátrányos
helyzetű személyi
gyermekek, tanulók feltételeinek és a
esélyegyenlőségének
működés kereteinek
biztosítása
megléte

Integrált
nevelés- 
sajátos nevelési
oktatás
igényű
megvalósítása
gyermekeknek,
tanulóknak a többi
gyermekkel,
tanulóval
együtt
történő
nevelése,
oktatása
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az
intézmények
pedagógiai
programjaiban, esélyegyenlőségi és a
minőségirányítási
rendszerükben
megjelennek az ÖMIP-ben megfogalmazott
elvárások

külső
és
belső
ellenőrzések
eredményei, jelzései pozitívak

A tanév folyamán 10 tanuló érkezett
iskolánkba, tanulmányaikat gördülékenyen
tudták folytatni, szaktanári odafigyeléssel.
Iskolánkban 6 SNI és 31HH diák tanul,
közülük 2 tanuló HHH:
9. évfolyam: 8 tanuló HH 1 SNI
10. évfolyam: 8 tanuló HH 3 SNI
11. évfolyam: 6tanuló HH, 2 HHH 1SNI
12. évfolyam: 8 tanuló HH 1SNI
13. évfolyam: 1 HH
A tanév folyamán sem a diákok, sem a
tanárok, sem a szülők nem jelezték, hogy
bárminemű problémájuk lenne. Kollégáink
gyakran
élnek
a
differenciált
tanulásszervezés
lehetőségével,
az
ifjúságvédelmi felelős kolléga figyelemmel
kíséri ezen diákok fejlődését.
Iskolánkban 6 SNI diák tanul,
1-1 tanuló érzékszervi fogyatékos-nagyothalló
/ látássérült
1 tanuló esetében Dyscalculia
2 tanuló esetében a megismerő funkciók
fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenessége
1 tanuló esetében mentális képességek sok
területét érintő elmaradások
Valamennyi tanulónk nehézség nélkül részt
tud venni az oktatási folyamatban, az
osztályban tanító kollégák fokozottan
figyelnek rájuk, a verbális
kommunikációt kiegészítik írott
tananyaggal, ill. kinagyított szöveggel.
Az írásbeli kommunikáció helyett a szóbelit
helyezik előtérbe.

Idegen
oktatásának
hatékonysága,
kiterjesztése

Informatika
oktatásának
hatékonysága

Bár a KDG-ben nem áll alkalmazásben
fejlesztő pedagógus, az érintett tanulók
esetében a kollégák fejlesztő jellegű
feladatokat állítanak össze, illetve speciális
fejlesztést végez az Aranyhíd két tanára.
nyelv 
a tanulók minél 
nyelvvizsgát tett tanulók száma: 117
nagyobb számban részvétel a PSZK által szervezett megyei
rendelkezzenek
angol és német nyelvi versenyeken, OKTV-n.
használható
Nyelvszakos kollégáink rendszeresen részt
nyelvtudással
vesznek a PSZK továbbképzésein, a
tankönyvkiadók workshopjain, a Német
Tanszék rendezvényein (workshop, irodalmi
estek Szombathelyen és Mattersburgban), a
legújabb
módszertani
eljárásokat
alkalmazzák, nagy hangsúlyt fektetnek az
idegen nyelvi kompetenciák harmonikus
fejlesztésére, az internet adta lehetőségek
kihasználására.

a
tanulók Mióta megváltozott az OKJ-s képzés
rendszere, iskolai szinten nem foglalkozunk
gyakorlatban
vizsgára
készítéssel.
alkalmazható
Egyébként jeles informatika érettségivel a
tudással
diákok regisztráció után vizsga nélkül
rendelkezzenek
megkaphatják az ECDL bizonyítványt, ezért
inkább informatika érettségire készítjük fel a
tanulókat.
Az informatika tantárgy érettségi átlaga: 4, 00

Tehetséggondozás
javítása

tanulók által is használt gépek: 66 db
összes gép (termek, könyvtár, tanári,
gazdasági, laptopok stb): 107 db
 javul az intézmény  minden érettségire jelentkezett tanulónk
tehetség-feltáró,
eredményes vizsgát tett
tehetség-gondozó
11 tanuló zárta kitűnő érettségivel gimnáziumi
tevékenysége,
tanulmányait.
eredményessége

156 diákunknak van továbbtanulási szándéka,
pontosabb adatot csak szeptemberben tudunk
közölni.
Művészeti képzések 
évfolyamos
diákjaink
valamennyien
Az
alapfokú 9.
szintjeinek egymásra művészeti képzések táncoktatásban részesülnek
épülése
iránti
igények (LOIGO alapfokú művészeti oktatás)
kielégítése
 A képzést igénylő Közel 20 éve szervezi iskolánk a megyei
tanulók
részére Képzőművészeti Kiállítást, a videó-dráma
kiegészült
struktúrában
új
biztosított legyen a tagozattal
látásmóddal
gazdagodtak
tanulóink.
középfokra
továbblépés
lehetősége
Mindennapos

Minden
testmozgás
gyermek és tanuló A KDG biztosítja tanulói számára a
feltételeinek javítása
számára biztosított mindennapos testmozgás feltételét.

52

Szervezett
úszásoktatás
lehetőségének
biztosítása
Egészségnevelés
hatékonyabbá tétele

legyen
a A személyi feltételek megfelelőek, a
mindennapos
tornaterem
parkettájának
felújítása
testmozgás feltétele szeptemberben megtörtént.
Teremhiány miatt a fitnesstermet júniusban fel
kellett számolnunk.
Folyamatos
eszközpótlásra
lenne
szükségünk, az eszközök egy részét az immár
2 esztenős KDG Diáksport Egyesület révén
tudjuk beszerezni.
Úszni
nem
tudó Az előző évekhez hasonlóan a 9.
tanulók számára a évfolyamosok
számára
biztosítjuk
az
szervezett
úszásoktatást, ennek feltételeit a fenntartó
úszásoktatás
biztosítja.
biztosítása
programokkal,
rendszeres

Az egészséges Folyamatos
életmód iránti igény odafigyeléssel kívánjuk kialakítani tanulóink
igényét az egészséges életmód iránt.
kialakulása
Ehhez a védőnők támogatását élvezi iskolánk.

Pedagógusok

Bővülnek
módszertani
és pedagógusok
szakmai kultúrájának szakmai,
fejlesztése
informatikai,
pedagógiai
kompetenciái

a

Öntevékeny szakmai 
javuljon
az
műhelyek
információ áramlás
együttműködésének
és bővüljenek a
javítása
pedagógusok
módszertani
ismeretei
Az
intézményi 
bővülnek
az
pályázati
intézmények
lehetőségek
jobb személyi és tárgyi
kihasználása
feltételek javítására
fordítható forrásai
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 Diákjaink alapvetően nem „betegesek”, de
a tanév influenzajárványa miatt sokan
hiányoztak, de arányuk az országos átlag
maradt.
1-1operáció
(mandula-,
vakbélműtét) is növelte a hiányzások
számát.
 Iskolánkban dohányzásért senkit sem
kellett fegyelmezni

Ebben a tanévben a továbbképzést
meghatározta, hogy szeptembertől új
képzést indítottunk: 2 tanítási nyelvű képzés

4 kollégánk szerez angol / földrajz
/történelem képesítést a helyi egyetemen.

3
+
3
kolléga
informatikai
továbbképzésen vett részt

4 kolléga Eu-s komplex képzésen vesz
részt (PSZK)

1 kolléga vezetőképzőt végzett

A
kollégák
különböző
képzések
keretében elsajátították a digitális tábla
használatát

A PSZK / tankönyvkiadók által
szervezett eseti továbbképzéseken való
részvétel
Iskolánk gazdálkodási lehetőségei igen
szűkösek,
ezért
a
hagyományos
munkaközösségeket ideiglenesen meg kellett
szüntetnünk. jelenleg 3 munkaközösség
működik,
igencsak
megterhelve
a
munkaközösség-vezetőket.
Labor pályázat TÁMOP 3.1.3-11.

Információs rendszer 
Minden
hatékonyságának
szereplő a lehető
növelése
legrövidebb
időn
belül hozzájusson a
munkájához
szükséges
információhoz



Az
iskolavezetés
tájékoztatási
kötelezettségét különböző csatornákon tartja
be:

havonta egy alkalommal a vezetőségi
megbeszélés utáni tájékoztató

faliújság

személyes megbeszélések
e-mail
Városi ünnepségeken  A pedagógusok és a  Városi műsor biztosítása 1956. október 23.
való
részvétel diákok érdeklődnek tiszteletére
javulása
a városi ünnepségek  Kémia
világnapja
alkalmából
iránt.
rekordkísérleten való részvétel
 Iskolánk énekkara, ill. szólóénekesek
részvétele
a
PSZK
ünnepélyes
rendezvényein
 Adventi hangverseny
 Farsang farka
 képzőművészeti kiállítás szervezése
 galériánk fogadja nem kanizsais diákok
alkotásait
 részvétel a Könyvhét rendezvényein
 Képtár, Schmidt Múzeum, Megyei Könyvtár
rendezvényei
 Quadrille Európai Táncfesztivál
 Egészséghét rendezvényei
 Csecsemőgondozás (2. hely)
Történelmi Témapark,
Savaria Karnevál kiszolgáló egysége iskolánk
Kisebbségi nevelés- 
a
kisebbségi
oktatás lehetősége
nevelés-oktatás
személyi és tárgyi
feltételeinek
biztosítása
Működjön
az  az intézmény és
intézményben mérési fenntartó számára is
értékelési
és átláthatóvá válnak a
teljesítményértékelési, működés
egyes
minősítő rendszer
területei
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Bár kisebbségi oktatás nincs az
iskolánkban, de lehetőséget nyújtunk horvát
vizsgázásra

 10. évfolyamos méréseink (angol, német,
informatika, történelem) az elvárt eredményt
hozták
A
2
tanítási
nyelvű
képzés
nyelvi
követelményrendszerét
meggyőző
eredménnyel teljesítették a tanulók.
A kezdők átlageredménye 72,5, a haladóké
83, 2 %. 12 tanuló már most jeles középszintű
vizsgaeredményt ért el, a kezdők közül is
hárman.
OKM
A 2011. évi Országos Kompetenciamérésben
iskolánk az alábbi eredményt érte el, mindkét
területen az országos átlag fölött teljesített:
terület
Országos KDGátlag
átlag
matematika
1712
1727
szövegértés
1762
1764

Ebben a tanévben tanulói elégedettségi
vizsgálatot végeztünk a 11. évfolyamon:
A 65-70%-os elégedettséget vizsgálnunk kell,
ez fontos feladata lesz a következő tanévben.
Okokat, tanulságokat kell leszűrnünk az
oktató-nevelő munkánk eredményessége
érdekében.
Elsődleges
célunk
a
tanulás
eredményességének növelése, ez határoz
meg minden iskolai folyamatot. Építünk a
kollégák team-munkájára, munkaközösségek”
ötletelésére, biztosítjuk az iskolai folyamatok
optimális működését, törekszünk minden
síkon a dialógusra. Ezt az IMIP-ben, az éves
intézkedési tervben is megfogalmaztuk.

Minőségirányítási

intézményi
rendszer működtetése minőségirányítási
programok
elkészítése

Középfokú nevelési – oktatási intézmények
Nyelvi
előkészítő  növekszik
a  A nyelvi előkészítő osztályok beiskolázási
osztályok indítása, használható
átlaga évek óta a legalacsonyabb az induló
angol nyelv oktatás nyelvtudással
osztályok közül, de a képzést az iskolai átlagnál
erősítése
jobb eredménnyel zárják:
rendelkezők száma
Jellemző ezekre az osztályokra, hogy a sokkal
több tanuló rendelkezik dupla nyelvvizsgával,
mint a párhuzamos osztályokban.

Káros
 káros
szenvedélyek
szenvedélyeket
megelőzése,
az elutasító
egészséges
magatartás
életmódra és a kialakítása,
az
családi
életre egészséges
nevelés
életmód
és
a
rendezett
családi
élet iránti igény
kialakítása

Az országos tendenciával szinkronban a
legnépszerűbb nyelv az angol, évfolyamonként 6
csoportban van emelt óraszámú angol képzés,
német 4 csoportban.
Az igényeknek és elvárásoknak eleget téve
szeptembertől angol két - tanítási nyelvű
képzést indítottunk.
2 kolléga sikeresen államvizsgázott (angol
nyelv, ill. földrajz), 2 kolléga jövőre fejezi be
tanulmányait)
 Osztályfőnöki órákon, az iskolai védőnő
bevonásával rendszeres „képzést” biztosítunk
diákjaink számára, részt vesznek diákjaink
kortársképzésen,
és
ők
adják
tovább
ismereteiket osztálytársaiknak.
 Minden ilyen jellegű városi rendezvényen jelen
vannak diákjaink, országos felmérésekben
veszünk részt (évfolyam/ osztályszinten).
Konkrét számokat nem tudunk közölni, mert ezek
a mérések anonymek, és még iskolai szintű
összesítést sem kapunk a szervezőktől.
 Tény az, hogy igazgatói intőt dohányzásért,
alkoholfogyasztásért ebben a tanévben nem
kellett adni, egyetlen iskolai rendezvényen sem
okozott gondot tanulóink viselkedése, ilyen
jellegű visszajelzés külső helyszínről sem
érkezett iskolánkba.
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 Drogfogyasztásról nincs visszajelzésünk.
Emelt
szintű  az iskola biztosítja a tantárgyi emelt szintű vizsgák
érettségi
tanulók
által
követelményeinek
választott
emeltszintű
a
teljesítésére tantárgyakból
a
tantárgy
vizsgák száma
történő felkészülés
felkészítést
magyar
3
történelem

20

angol

21 + 3 előre

német

7 + 1 előre

biológia

7

testnevelés

3

matematika

8

kémia

1

fizika

2
2

olasz
informatika

7

Egész életen át  kialakul az önálló  A KDG nevelőtestülete egyik legfontosabb
tartó
tanulás ismeretszerzés,
feladatának tartja, hogy tanulóinak legyen
képessége
illetve az ismeretek igénye a tanulás, a művelődés,
alkalmazásának
a
tanulók
legyenek
képesek
önálló
képessége
ismeretszerzésre is, hiszen a társadalmi
igények
szerint erre aktív pályafutásuk során – minden
valószínűség szerint - szükségük lesz.
Ezért fontos olyan kompetenciák kifejlesztése,
megerősítése, amelyek segítségével nem jelent
problémát számukra a folyamatos tanulás,
önképzés, amelyek birtokában érvényesülni
tudnak a változó munkaerőpiacon.
A nevelőtestület elkötelezett a kompetenciaalapú
oktatás mellett.
Fontosnak tartjuk a gazdasági ismeretek
közvetítését is, alapvetően osztályfőnöki órák
keretében, ill. külső előadó segítségével
végezzük ezen feladatunkat (marketing, banki
ismeretek).
Osztályfőnöki
órák
kiemelt
témája
a
pályaválasztás,
10-11.
évfolyamon
pályaválasztási tanácsadásra visszük tanulóinkat,
a tanulmányi kirándulásokat is összekötik az
osztályfőnökök 1-1 szakma, pálya bemutatásával.
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Más
népek  segédanyagok,
kultúrájának
iskolai programok,
megismerése
és kapcsolatok
befogadása
megléte

Idegennyelv-oktatás keretében tanítunk célnyelvi,
ill. multikultúrát, de kapcsolódik ez más
tantárgyakhoz, foglalkozásokhoz is:
földrajz,
történelem,
társadalomismeret,
művészetek, osztályfőnöki órák, projektnapok.
Tanulóink egy része külföldön nyaral a szüleivel,
világlátásuk tágul, gazdagodik.
Évente szervezünk külföldi kirándulást: Ausztria,
Németország, Lengyelország, Anglia
Támogatjuk a cserediákprogramokat, minden
ősszel szervezünk egy délelőttöt a YFU
Hungaryval.
A szülők anyagi lehetőségei nem engednek
hosszabb, rendszeres külföldi programot, a
személyes
kapcsolattartást
felváltotta
az
internetes levelezés.
Szakképzési
 végzős
diákok Végzős diákjaink 85-90%-a tovább szeretne
kínálat
és
a elhelyezkedése
tanulni, közülük 10-15% felsőfokú OKJ-s
munkaerő
piaci
képzésen vesz részt. Viszonylag kevesen állnak
igények összhangja
munkába, akit nem vesznek fel fa felsőoktatásba,
középfokú OKJ-s képzésre jelentkezik, többen a
KDG épületében működő City College-ban
tanulnak (sport, protokoll, újságírás).
-

A
tehetséggondozás
tevékenyrendszerének
folyamatos
eredményesen készítsen fel a felsőfokú továbbtanulásra.

fejlesztésével

-

Gimnáziumunk képzési céljából és alapvető feladat-meghatározásából következik,
hogy a kötelezően előírt emelt szintű képzést messze meghaladó választékkal
teljesítettük. Megpróbáltunk agyagi lehetőségeinkhez mérten eleget tenni a szülői és
tanulói igényeknek, elvárásoknak.

-

Emelt szintű képzéseink a 2011/2012. tanévben: magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika, informatika, biológia, kémia, társadalomismeret, fizika és
testnevelés

Évfolyamonkénti tanulmányi átlagok:
évfolyam
9.
10.
11.
12.
13.
-

Tanulmányi
átlag
4,078
4,138
4,16
4, 254
4,43

Kitűnők: 27 tanuló
Jelesek: 86 tanuló
Bukások száma: 5 tanuló
Az iskola átlaga: 4,17

 minden érettségire jelentkezett tanulónk eredményes vizsgát tett, 14 tanuló zárta kitűnő
érettségivel gimnáziumi tanulmányait.
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 Az előző tanév statisztikája alapján 137 végzős tanulóból 99-en (73 %) folytatnak az
érettségit követően közvetlenül felsőfokú tanulmányokat.
-

Az iskola őrizze meg és folyamatosan fejlessze kulturális nevelőmunka terén
elért eredményeit, programjaival kapcsolódjon be a város kulturális életébe.

Iskolánk közel évszázados múltra tekint vissza. Egy ilyen nagy múltú intézmény életében a
hagyományoknak kiemelkedő szerepük van.
Úgy gondoljuk, hogy a rendszeresen megrendezett, az iskola életében immáron
nélkülözhetetlenné vált rendezvények, programok, szokások hozzásegítenek bennünket
ahhoz, hogy diákjainkat hagyománytisztelő és közösségformáló erővé tegyük a társadalom
számára.
E tervek megvalósítása azonban nagy feladatot ró nemcsak az iskola pedagógusaira, de a
diákokra, szülőkre is.
Az elmúlt évtizedek során szerteágazó kapcsolatrendszert építettünk ki városunk számos
intézményével: így sok általános iskolával (a beiskolázáshoz kapcsolódóan), a Nyugatmagyarországi Egyetemmel ( tanítási gyakorlatok, tudományos diákkörök, záróvizsgák), a
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központtal (színházi előadások, szakkörök), a Művelődési és
Sportházzal (szalagavató),a Savaria mozival (Dorottya-bál), a Gyermekek Házával
(tanulmányi és kulturális vetélkedők), a Bartók Béla Zeneiskolával és a Szombathelyi
Szimfonikus Zenekarral (ifjúsági és felnőtt bérleti hangversenyek, különféle zenei
rendezvények). Szakmai téren a PSZK állandó segítője nevelő-oktató munkánknak.
Rendhagyó irodalom/ nyelvi/történelemórákkal nyújtunk diákjainknak érzelmekben és
élményekben gazdag foglalkozásokat.
Fontos nevelési-pedagógiai feladatnak tekintjük nemzeti napjaink méltó, nagyon színvonalas
megünneplését.
A 2011/12. tanév konkrét mutatói:
Városi ünnepi műsor 1956.október 23. tiszteletére
Iskolánk énekkara, ill. szólóénekesek részvétele a PSZK ünnepélyes rendezvényein
Adventi hangverseny a Főtéren
Farsang farka
képzőművészeti kiállítás szervezése
galériánk fogadja nem kanizsais diákok alkotásait is
részvétel a Könyvhét rendezvényein
Képtár, Schmidt Múzeum, Megyei Könyvtár rendezvényei
Quadrille Európai Táncfesztivál
Egészséghét rendezvényei
Rekordkísérletben részvétel a kémia éve alkalmából
Csecsemőgondozási versenyen való sikeres részvétel (2. hely)
Mindentudás Középiskolája
-

Biztosítsák, hogy minden kilépő tanuló rendelkezzen felhasználói szintű
számítástechnikai ismeretekkel.

Az a) osztályokban emelt óraszámú informatikai képzést nyújtunk, 2 megfelelően felszerelt
szaktanteremmel rendelkezik iskolánk, de a nyelvi oktatás számára is biztosítunk egy
számítógépekkel felszerelt tantermet.
A 2011/12. tanévben 28 vizsgázó tett érettségi vizsgát:
19 tanuló rendes, 9 tanuló előrehozott, ill. ismétlő vizsgát tett,
tanulmányi eredményük: 4, 00
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-

A tanulók és a szülők elvárásaihoz, valamint a felsőoktatási intézmények által
támasztott követelményekhez igazodva alakítsák a képzési formákat (emelt
szintű osztályok), a tantárgystruktúrát, szakkörök és egyéb tanórán kívüli
foglalkozások kínálatát.

A képzési formákhoz, tantárgystruktúrához észrevételt nem kapott az iskola, de folyamatosan
tapasztaltuk az angol nyelv iránti felfokozott igényt.
Szeptembertől angol 2tanítási nyelvű képzést indítottunk, a felkészítés jegyében telt az elmúlt
2 tanév, a tanév végi angol nyelvi vizsga a vártnál is jobb eredményt hozott.
Néhány versenyfelkészítő foglalkozáson túl szakköri foglalkozásra nem maradt óraszámunk,
de a felzárkóztatást, tehetséggondozást néhány kollégánk online módon oldotta meg.
-

A partneri igényeknek megfelelően az iskola sokrétű kínálatot biztosítson az
érdeklődők számára, különösen a nyelvoktatás és az emelt szintű érettségi
felkészítés területén.

Prioritást élvez iskolánkban a nyelv- és informatikaoktatás (nyelvi előkészítő osztály,
évfolyamonként 4 (6) angolos emelt óraszámú csoport, 2 emelt óraszámú németes csoport,
második idegen nyelvként az olasz nyelv népszerű tanulóink körében, minden évben tudunk a
9. évfolyamon olasz csoportot indítani. A tavaszi érettségi időszakban (az őszihez hasonlóan)
általában idegen nyelvből tesznek előre hozott érettségit diákjaink.
A megyei és az országos angol és német tantárgyi versenyeken rendszeresen szerepelnek
diákjaink, a megyei versenyeken döntősek.
Emelt szintű képzéseink: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, informatika,
biológia, kémia, társadalomismeret, fizika és testnevelés
Tantárgyi emelt szintű vizsgák a 2011/2012. tanévben

tantárgy

emeltszintű
vizsgák száma

magyar

3

történelem

20

angol

21 + 3 előre

német

7 + 1 előre

biológia

7

testnevelés

3

matematika

8

kémia

1

fizika

2

informatika

7

olasz

2

A tapasztalatok és a megfogalmazott elvárások alapján feladataink a 2012/2013.
tanévre:
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kiemelt területek:
1. az iskolai nevelőmunka hatékonyabbá tétele
2. tantárgyi mérések
3. teljesítményértékelések
4. folyamatszabályozás kontrollja / iskolai dokumentáció
5. az iskolai hiányzások folyamatos kontrollja
6. az iskolai kommunikáció, a belső ellenőrzés hatékonyságának növelése
7. a kompetenciaalapú oktatás váljék napi gyakorlattá
8. felzárkóztatás, tehetséggondozás
9. SNI / hátrányos helyzetű tanulók kiemelt fejlesztése
10. a tanórán kívüli tevékenységek fejlesztése
11. pályázatokon való részvétel
Szülői vélemény:
Az iskola szülői közössége lehetőségeihez mérten igyekszik aktívan kivenni részét az
intézmény munkájának segítésében. Pl. színházlátogatás, kirándulás támogatása, tanulók
jutalmazása, infrastrukturális feltételek javítása.
Az intézmény vezetése és alkalmazotti közössége pozitívan fogadta mindig ezeket a
kezdeményezéseket és segítségeket. Ennek köszönhetően szoros együttműködésről
beszélhetünk az érintettek között.
Az iskola légköre általában családias, baráti és elfogadó. Gyermekeink szívesen járnak
ebbe a gimnáziumba. Az esetlegesen felmerülő problémákat az iskola vezetése igyekszik a
lehetőségekhez mérten kezelni.
A pedagógusok többségére jellemző, hogy a gyermekeinket nem csak egyszerű
személyként kezelik, hanem odafigyelnek a problémáikra, egészségügyi gondjaikra is.
Az intézményben oktató pedagógusok szakmailag jól felkészültek, folyamatosan részt
vesznek az ön- és továbbképzéseken, és törekednek arra, hogy a birtokukban lévő tudást
átadják tanítványaiknak. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy az elmúlt tanévhez hasonlóan idén is
büszkélkedhet az iskola kitüntetett pedagógussal.
A külső szemlélő számára is nyomon követhető a médiákból és a különböző szakmai
hírforrásokból, hogy az iskola nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra és szép sikereket
érnek el a különféle versenyeken.
Új lehetőségként jelent meg az angol kétnyelvű oktatás bevezetése, aminek az
érintettek nagyon örültek. Ezzel egy időben az intézmény vezetés kiemelt figyelmet fordított a
szükséges szakos ellátottság biztosítására. Igaz, hogy ez átmenetileg azt jelentette, hogy a
beiskolázott pedagógusok többször hiányoztak, de szülők és tanulók egyaránt elfogadták a
helyzetet, hiszen a közös eredmény elérésének érdekében történt mindez.
Az iskola tárgyi feltételeivel elégedettek vagyunk, a jövőben is megpróbáljuk anyagilag
támogatni az iskolát abban, hogy tovább fejlődjön.
Úgy érezzük, hogy az újonnan érkező osztályok és pedagógusok beilleszkedése jó
irányba halad. Az új szülők igyekeztek aktívan részt venni a Szülői Közösség munkájában.

Oladi Általános Művelődési Központ
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Az Oladi Általános Művelődési Központ Szombathely északnyugati városrészének egyik
meghatározó oktatási és művelődési intézménye. Szakmai feladatait egy általános iskolai, egy
középiskolai és egy közművelődési intézményegység működtetésével látja el.
A közoktatási törvény 40. §-ának (11) bekezdése alapján az Oladi ÁMK elvégezte az
Intézményi Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelését. A jelen dokumentum
ennek összefoglalója, csak a legfontosabb ténymegállapításokat és adatokat tartalmazza,
melyeket az intézmény, illetve annak egységeiben végzett önértékelések egészítenek ki.
1. Minőségi célok
A fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból adódó intézményi
célok és feladatok megvalósításának értékelése
Az intézmény gazdálkodása és ügyrendje általában megfelel a hatályos jogszabályoknak és a
belső szabályzatoknak. A korábbi évek pénzügyi ellenőrzései általában jó színvonalúnak
ítélték ezen a területen a munkát. 2012. tavaszán belső a Polgármesteri Hivatal belső
ellenőrzési csoportja végzett vizsgálatot, különösen a költségvetés tervezése, a munkatársak
besorolásának helyessége és a jubileumi jutalmak tárgyában. A korábbi évekkel ellentétben itt
az ellenőrök tártak fel hiányosságokat, melyek kezelésére Intézkedési tervet készítettünk. A
vizsgálat tapasztalatai nyomán az intézmény vezetése fokozottabban ellenőrzi majd a
dolgozók személyi anyagát, elhatároztuk továbbá a pedagógus-továbbképzések
nyilvántartásának felülvizsgálatát és korrekcióját.
Fenntartói elvárás, hogy az intézményrendszerben a 10. osztály végéig biztosítani kell a
rendszer rugalmas átjárhatóságát. Az Oladi ÁMK biztosítja a lehetőséget arra, hogy az
általános iskolába lépő tanulók akár 12-15 évig, az érettségi, illetve a szakmai bizonyítvány
megszerzéséig az intézményben tanulhassanak. Ennek érdekében az Oladi ÁMK Teleki
Blanka Szakképző Iskolája a felvételkor előnyben részesíti a Simon István Utcai Általános
Iskolából jelentkezőket. Az integráció óta az Oladi ÁMK általános iskolájából a Teleki Blanka
Szakképző Iskolában tanulmányaikat folytatók száma és aránya. Az általános iskola
felzárkóztató programot dolgozott ki az új tanulók fogadásával, beilleszkedésével, tárgyi
tudásának szintfelmérésével, lemaradásának elkerülésével, az osztályfőnöki adminisztratív
teendőkkel kapcsolatosan.

Az Oladi ÁMK általános iskolája személyi és tárgyi feltételeiben már korábban
felkészült az integrált nevelés-oktatás megvalósítására, a Teleki Blanka Szakképző
Iskolában is megkezdődött a felkészülési folyamat, az elmúlt két évben két
munkatársszerzett fejlesztő pedagógus végzettséget. Intézményünk a 2011/12.
tanévre vonatkozóan is eredményesen pályázott az Útravaló Út a szakmához és az Út
az érettségihez ösztöndíjprogramjára, ami komoly segítséget jelenthet a középiskola
leghátrányosabb helyzetű tanulóinak.
Alap- és középfokon egyaránt javítani tudtuk az idegen nyelv és az informatika-oktatás
színvonalát. A középiskolába új informatikai eszközök kerültek a Szent-Györgyi
Középiskolából, minek következtében az egyik számítógépterem gépállományának cseréjére
lehetőség nyílt. Az önkormányzat TIOP 1.1.1. projektje keretében intézményi szinten
összesen 12 tantermi csomag (interaktív tábla laptoppal, projektorral) került elhelyezésre. Ez
az ÁMK mindkét iskolájában minőségi előrelépést jelentett az infokommunikációs eszközök
használata terén. Az általános iskolában felmenő rendszerben két tanítási nyelvű oktatást
működtetünk. A 2010/2011. tanévtől új nemzetközi projektet kezdtünk meg az általános
iskolával a Comenius program keretében, 20 éves évfordulóját ünnepelte az oberwarti
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testvériskolai kapcsolat. Mindkét nemzetközi együttműködés jó alkalmat jelentett az általános
iskolai tanulók tanórán kívüli nyelvi nevelésére.
A kiemelkedő képességű gyermekek, tanulók tehetséggondozása a korábbi évekhez hasonló
eredményességgel működött, melyeket az általános és középiskolai versenyeredmények
tükröznek. A 2011/2012. tanévben az országos versenyeken is szép eredmények születtek, az
általános iskolában történelem tantárgyból, a középiskolában a Szakma Kiváló Tanulója
versenyeken.
A mindennapos testmozgás és a szervezett úszásoktatás feltételei nem változtak. Az Oladi
ÁMK mindkét iskolája kidolgozott és sokrétű egészségnevelés programot működtet
(egészségnevelési nap, DADA program, külső előadók, stb.)
A 2010/2011. tanévben is sikerült növelni a munkatársak képzettségi szintjét. Sikeres TÁMOP
pályázatnak köszönhetően 2010 szeptember és 2012. június között 2 általános és 2
középiskolai munkatárs szerzett egyetemi vagy szakiskolával egyenértékű végzettséget.
Az előző évekhez hasonló arányban biztosítani tudjuk a nem szombathelyi tanulók fogadását,
azonban a fenntartó elvárása ezen a téren megváltozott, amit tiszteletben tartunk,és
gyakorlatunkat az új szabályokhoz igazítottuk.
Működtettük az intézményi szintű mérés-értékelési és önértékelési rendszert, amely kiterjed
az intézmény minden tevékenységi területére. A szakképző iskola a Savaria TISZK által
közvetített modellnek megfelelően végezte el az önértékelését, a minőségügyi csoport
elsősorban folyamatokat szabályozott. Az általános iskola több területen végzett a szülők és
diákok körében végzett elégedettségi méréséket.
A városi ünnepségeken, rendezvényeken a korábbi években többször is részt vettünk, a
2011/2012. tanévben a március 15-i ünnepségen adtunk műsort. Ezen kívül a Teleki Blanka
Középiskola és Szakiskola diákjainak munkáit felvonultató divatbemutatókkal működtünk
közre különböző rendezvényeken. Az Oladi ÁMK – Savaria Ifjúsági Centrum a korábbi
évekhez hasonló számban és nagyságrendben adott otthont városi ifjúsági, kulturális és sport
rendezvényeknek.
A fenntartó minőségirányítási programjának intézménytípusra vonatkozó elvárásaiból
adódó intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése
Középiskolára vonatkozó elvárások
A középiskolára vonatkozó fenntartói elvárások teljesítése az Oladi ÁMK Teleki Blanka
Szakképző Iskolájának feladata.
A szakképzési kínálat területén változtatás a 2011/12. tanévben még nem volt indokolt.
Felkészültünk ugyanakkor a következő évek feladataira. Elvégeztük a Pedagógiai-művelődési
program felülvizsgálatát és módosítását, különös tekintettel a Szent-Györgyi Albert
Középiskola gimnáziumi képzésének fogadására és a három éves szakiskolai képzés
bevezetésére. Kidolgoztuk és a pedagógiai-művelődési programba beépítettük az
egészségügyi szakközépiskola programját és helyi tantervét is, a jogszabályokkal
összhangban módosítottuk a szakmai programot, felkészülve s három éves, új típusú
szakiskolai képzés bevezetésére. Felmenő rendszerben teljessé vált a moduláris rendszerű
szakképzés. Működtetjük a tanulók utókövetési rendszerét. Ezekkel az intézkedésekkel
igyekszünk igazodni a munkaerőpiaci igényekhez. Az érettségit követő szakmai képzésben
résztvevők és sikeresen végzők aránya a korábbi években is kedvező képet mutatott. A modul
rendszerű szakmai vizsgákon a 2011/12. tanévben nagyon jó eredményekkel teljesítettek
tanulóink.
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A pályaorientációs tevékenységben az intézményen belül a hiányszakmának számító szabó
szakma népszerűsítésére helyezzük a hangsúlyt. Új feladatként jelenik meg az egészségügyi
szakirány népszerűsítése.
Az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás feltételeit elsősorban a Savaria TISZK Kft-vel történő
együttműködéssel kívánjuk megteremteni. A 2011/2012. tanévben – számottevő igény
hiányában - iskolarendszeren kívüli felnőttképzést nem szerveztünk. Ugyanakkor a
Művelődési Ház gyakran több alkalommal fogadott be – mint bérlőket – szakképesítést adó
tanfolyamokat.
A szakiskolai képzésben résztvevő hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására továbbra is
biztosítottunk időkeretet (a tanórai felzárkóztató tevékenység mellett), a lemorzsolódás aránya
a 2011/2012. tanévben: 4,3% Továbbra is gondot jelent – különösen a szakiskola 9-10.
évfolyamán – a az igazolatlan hiányzások magas száma. A bukások száma csökkent az előző
évihez képest.
A káros szenvedélyek megelőzésére, az egészséges életmódra és a családi életre nevelés
területén vállalt feladatoknak az egészségnevelési program maradéktalan megvalósításával
tettünk eleget. 2011. szeptemberétől – a nemdohányzók védelméről szóló törvény
módosításához igazodóan – teljes körűen megtiltottuk az intézmény területén a dohányzást.
Iskolánk hangsúlyt fektet a környezetvédelem, természetvédelem, a természetes és épített
környezet értékeinek befogadására, megóvására. A 2010/2011. tanévben is a kitűzött
céljainknak megfelelő módon és eredményességgel szerveztük meg a környezetvédelmi
projektnapot. Megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. A középiskola 3.
helyezést ért el városi szinten az elemgyűjtő versenyben.
Általános iskolára vonatkozó elvárások
Az alapfokú oktatási intézményekre vonatkozó fenntartói elvárások teljesítése az Oladi ÁMK
Simon István Utcai Általános Iskolájának feladata.
Cél
Teljesülés mutatója
Teljesülés
Halmozottan
hátrányos  Az
esélyteremtést Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
helyzetű
gyermekek,
biztosító
szervezeti száma: 18 fő, 5%
tanulók
formák,
illetve Az iskola osztálycsoportjaiban arányosan
esélyegyenlőségének
helyeztük el őket. Valamennyien olyan
programok
biztosítása
osztályban nyertek elhelyezést, hogy a
megvalósítása
továbbhaladásuk
az
adottságuknak
legoptimálisabb
legyen.
Iskolánk
esélyegyenlőségi programja biztosítja az
intézményen belül az egyenlő bánásmód
elvének teljes körű érvényesülését, a
hátrányok kompenzálását. HHH tanulókról
személyszerinti
nyilvántartást
vezetünk,
fejlődésük nyomon követése, fejlesztése,
korrepetálása tanórákon kívül is történik.
Esélyegyenlőségi délutánokat szerveztünk.
Alapítványunk támogatást nyújtott rászoruló
tanulóinknak az Erdei iskolai táborhoz,
tanulmányi kirándulásokhoz.
Integrált nevelés-oktatás  ellátott
gyermekek, Sajátos nevelési igényű tanulók száma 24
megvalósítása
fő, tanulási nehézséggel küzdő tanulók
tanulók száma
száma 32 fő.
 fejlesztési program
 speciális tárgyi feltételek Fejlesztőterem áll rendelkezésünkre. Ebben
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megléte

a tanévben pályázaton nyert összegből
jelentős eszközbeszerzésre nyílt lehetőség,
mellyel
tárgyi
feltételeinket
sikerült
modernizálni. 3 fejlesztőpedagógus mellett
gyógypedagógusok és logopédus is részt
vesznek a tanulók ellátásában. Rendszeres
konzultációkkal
team-megbeszélésekkel
segítik munkánkat. Valamennyi tanulóról
egyéni
fejlesztő
naplót
vezetünk.
Rehabilitációs,
habilitációs
fejlesztő
tevékenységünket
a
szakvéleményekben
megfogalmazottak szerint, egyéni fejlesztési
terv alapján egyénre szabottan végezzük
egyéni és kiscsoportos formában.
Idegen nyelv oktatásának  megjelenése a tanulási  Angol nyelv tanítása 1-8. évfolyamon
hatékonysága,
párhuzamosan két fő oktatásszervezési
– tanítási folyamatban
kiterjesztése
formában zajlik:
 nyelvvizsga,
versenyeredmények
 nyelvi tagozat – emelt szintű
nyelvoktatás 1. 2. 3. évf. heti 1 óra
szakkör, 4. évf. heti 3 óra, 5-8. évf. heti
3 óra+ 2 óra választható óra.
 speciális, két tanítási nyelvű képzés
1-8. évf. (felmenő rendszerben,
jelenleg 1-4. évfolyamon) heti 5
angol nyelvóra kiegészítve minden
évfolyamon, a célnyelven tanított
tantárgyakkal. 1-2. évf.: 1 technika,
1,5 rajz. 3. évf.: 1 technika, 1,5 rajz,
1,5
környezetismeret:
4.
évf.
kiegészítve 1 ország-ismeret, 0,5
informatika.
Nemzetközileg
elfogadott nyelvvizsgákra készítjük
a tanulókat. A 2011/12-es tanévben
sikeres Cambridge Young Learners /
Starters nyelvvizsgát tett 29 tanuló
(3. évfolyamos osztály)

versenyeken elért eredményeik
kimagaslóak
 Német nyelv tanítása heti 3 órában
történik negyedik évfolyamtól. Elsőharmadik évfolyamon szakköri keretben heti
1-1 órában. 4-8. évfolyamon a 3 órán túl
szakkörök segítik a nyelv tanulását.
 Külföldi kapcsolataink során számtalan
lehetőség nyílik a nyelvgyakorlásra.
Oberwarti testvériskolával 21 éves élő
kapcsolatot tartunk fenn. Évente 3 – 4
alkalommal
tartalmas
programokat
szervezünk. Comenius program keretében
már második alkalommal vettünk részt
ebben a nagyszabású Európai Uniós
projektben. Ez alkalommal egy katalán, egy
olasz és egy lengyel iskolával voltunk
partnerkapcsolatban. Kommunikációs nyelv
az angol volt.
Iskolánk két számítástechnika termében 32
Informatika oktatásának  számítástechnikai
hatékonysága
ismeretekkel rendelkező darab internetre kötött számítógépet vehetnek
birtokba diákjaink, és minden alsós osztály
pedagógusok száma
rendelkezik számítógéppel. Az idei tanévben
 tanuló/számítógépek
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száma

Tehetséggondozás
javítása

 versenyeken,
rendezvényeken
eredmények

Művészeti képzés

 Művészeti képzés

elért

Mindennapos testmozgás  megfelelő
feltételeinek javítása
sportlétesítmények
 személyi,
tárgyi
feltételek megléte,

Szervezett úszásoktatás

 személyi
biztosítása

Egészségnevelés
hatékonyabbá tétele

 iskolaorvos felmérései
 dohányzók száma

feltételek

Pedagógusok
 Szakmai
megújulás
módszertani és szakmai
módszertani
kultúrájának fejlesztése
továbbképzéseken
résztvevők száma

 belső továbbképzésen
részt vettek száma

 bemutató órák száma
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"Intelligens
Iskolák
létrehozása
Szombathely városában a fenntartható
fejlődés tükrében" (TIOP-1-1-1-07/1-20080230) pályázat keretében újabb 6 db
interaktív táblával és hozzá tartozó
laptopokkal
bővült
eszközparkunk.
/Rendszeresen
használta:
20
fő/
Felkészültségük
biztosított:
Alapfokú
számítástechnikai ismeretekkel rendelkezők
száma: 27 fő. Alapfokú számítógép kezelő
vizsgával rendelkezők száma 8 fő. ECDL
modul vizsgát tett 12 fő.
A tehetségek elismerése kiemelt terület
iskolánkban: a MI NAPUNKON rengeteg
elismerő oklevelet adhattunk át. Fogadáson
gratuláltunk a jó eredményt elért tanulóknak
és szüleiknek. Büszkeségeinkről minden
évben tablót készítünk. Elért eredményeink
honlapunkon olvashatók.
Az alsó tagozatban évek óta komplex
művészeti program alapján folyik iskolánkban
a képzés.
Iskolánknak, szép nagy tornaterme van
(melyet a Teleki Blanka Szakképző Iskolával
közösen használunk), tanuszodánk és nagy
udvarunk, melyen bitumenes kézilabda
pályák, salakos kosárlabda pályák találhatók.
Az
iskola
szertárában
megfelelő
sporteszközök (labdák, ugrókötél, karika…)
állnak
rendelkezésre
a
programok
megvalósításához.
A
mindennapos
testmozgás
követelményének
eleget
teszünk, dokumentálása a naplóban
zölddel történik. Jelölés: MNT.
Iskolánk tanuszodájában egész évben heti
egy órában úsznak az alsó tagozatos
gyerekek. A 4. osztályosok tavasszal, a
Fedett uszodában ismerkednek a mélyvízzel.
„Erőszakmentes és egészségtudatos
iskola” cím birtokosaihoz hűen nagy
hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra
és a káros szenvedélyek kialakulásának
megelőzésére.
D.A.D.A.
program
két
osztályunkban folyik. Rendszeresen részt
veszünk dohányzás elleni programokban.
Iskolánk
intézményegység-vezetője
a
megyei osztályfőnöki szaktanácsadó, aki
egyben IPR szakértői feladatokat is végez.
Másik kolléga a megyei matematika és
fizika területet koordinálja, így több városi
és megyei szintű továbbképzést is
szerveztünk és tartottunk. /az integrált
oktatás, esélyegyenlőség biztosítása, a kritikai
gondolkodás
fejlesztése,
interaktív
tananyagok/
Kollégáink
folyamatosan
képezik magukat. COMENIUS pályázat
keretében 21 fő utazhatott, és ismerkedett
meg az olasz, katalán, lengyel oktatási
módszerekkel.
Mesterképzésben,
közoktatás vezetői képzésben 1 fő vett

részt.
Továbbképzéseket
havi
rendszerességgel szerveztünk, melyeken
minden érintett kollega részt vett. /digitálistankönyvek
használata,
hatékony
együttnevelés,
kooperatívtechnikák
alkalmazása, országos kompetenciamérés
eredményeinek szakmai értékelése, korunk
tehetségfejlesztésének
útjai,
tanulói
aktivitás növelése, kooperatív vita a
tanórákon, tanár-diák viszony, fejlesztő
feladatok a részképesség-zavaros tanulóknál/
Nyílt napokon szülőknek, kollégáknak, a
Comenius kapcsolat keretében pedig külföldi
(olasz, spanyol, lengyel) vendégeinknek
tartottunk
bemutató
órákat.
Napközis
Fesztiválra
manuális
bemutató
foglalkozásokat szerveztünk a város napközis
tanárai részére.
Öntevékeny
szakmai  szakmai
Alsó tagozatos+ napközis munkacsoport 16
műhelyek
fő, Reál + BIFÖK munkaközösség 12 fő,
munkaközösségek
együttműködésének
száma, ill. az azokban Humán munkaközösség 8 fő, Idegen nyelvi
munkaközösség
7
fő,
Osztályfőnöki
javítása
közreműködő
munkaközösség 6 fő
pedagógusok száma
A szakmai munkaközösségek, az egy
évfolyamon és az egy osztályban tanító
 éves
szakmai pedagógusok team munkában dolgoztak
Feladatuk volt az adott tanulóközösségben
beszámolók
felmerülő magatartási problémák megoldása
tapasztalatai,
a tanulmányi fejlődés nyomon követése,
közös belső továbbképzések szervezése.
 öntevékeny
szakmai Ünnepi műsorok, városi és iskolai
versenyek programok közös lebonyolítása:
műhelyek
Barátod a természet, Kobaktörő matematika
verseny, Nyelvi szép-kiejtési, Oladi sakk kupa,
Foci kupa, Ügyes Ovis vetélkedő, József Attila
vers-, mese- és novellaíró pályázat díjkiosztó
gála és antológia bemutatása. Szent Márton
hét,
COMENIUS
hét,
Egészséghét,
Helytörténeti projektnap, Városi Napközis
Fesztivál, ÖKO iskolai programok, Szent
Márton vetélkedő, Olad-Simon napok, Nyuszikupa, Gyermeknap, Akadályverseny, Juniális,
óvodai műsorok, manuális foglalkozás. Iskolakóstoló. ERDÉLY, OBERWARTI, Comenius
vendégek fogadása, külföldi tanulmányutak,
közös programok szervezése,
A fenntartó elvárásaiból adódó kiemelt
feladatok megvalósulására, valamint a
partneri elégedettségi méréseink alapján
meghatározott
fejlesztendő
területek
jobbítására minőségi körök dolgoztak:
Fejlesztő
tevékenység,
gyermekés
ifjúságvédelem, pályaválasztás. A tanulási
nehézségekkel, mentális, pszichés zavarokkal
küzdők
vagy
bármilyen
hátránnyal
rendelkezők esélyegyenlőségének javítása,
SNI-s tanulók. Műhelymunkák: módszerek a
kritikai
gondolkodás
fejlesztésére,
tapasztalatok átadása (kritikai gondolkodás
fejlesztése, kooperatív technikák, digitális
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Az intézményi pályázati  nyertes/beadott
lehetőségek
jobb
pályázatok száma
kihasználása

Információs rendszer
levelező rendszer
Városi
ünnepségeken  Műsor,
rendezvényt
való részvétel javulása
látogató diákok száma

Nemzetiségi nevelés
 résztvevő csoportok
Mérési
értékelési
és  működése
teljesítményértékelési,
minősítő rendszer

Minőségirányítási
rendszer működtetése

 a pedagógiai
folyamatos
értékelése
 az intézményi
folyamatos
értékelése

munka,
mérése,
munka,
mérése,
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tábla). Tanár-diák viszony. Tanulói aktivitás
növelése, kooperatív vita kialakítása a
tanórákon. Tanórai fegyelem erősítése.
Kerekasztal-beszélgetéseket, közös szakmai
programokat
tartottunk
az
óvónőkkel,
középiskolákkal.
Öntevékeny
szakmai
műhelyeink
különböző
projektek
kidolgozásán, megvalósításán és az
EDUCÁTIO
honlapjára
feltett
„Jó
gyakorlataink”,
bemutatásán
és
továbbfejlesztésén munkálkodtak.
Comenius
pályázat,
/Diákönkormányzat
pályázata/, József Attila mese-, vers- és
novellaíró pályázat, Szent Márton találkozó és
helytörténeti verseny, képeslap kiállítás,
ERDÉLYI
testvériskola
tanulóinak
és
tanárainak fogadása. D.A.D.A. találkozó, Oladi
Sakk Kupa, Oladi Kobaktörő matematika
verseny,
fejlesztésre
szoruló
tanulók
támogatása. Örökös ÖKO iskola pályázat,
Az Útravaló-Macika „Út a középiskolába”
ösztöndíjprogram pályázatunk nyertes lett,
három diákunk vett benne részt. PETZ
ÖSZTÖNDÍJ 1 fő. Erzsébet-tábor „Igazolt
hiányzás” pályázaton iskolánk 20 tanulója
Balatonberényben tölthet el egy hetet
augusztusban.
3 fő használja. A határidőket pontosan tartjuk.
Az elmúlt években többször szerepeltünk a
városi ünnepi műsorban: kétszer március
15-én és kétszer október 23-án. Ebben a
tanévben szintén március 15-én adtunk
bensőséges műsort az OÁMK Teleki Blanka
iskola diákjaival közösen. A rendezvényeket
folyamatosan látogatjuk.
NINCS
Mérésiértékelési
rendszerünk
szabályozottan működik. A diagnosztikai
fejlődésvizsgálat,
országos
kompetenciamérés, a tanév szintfelmérései, a
tanulók fizikai állapotának mérése mellett,
pedagógus teljesítményértékelési rendszert is
működtetünk. tantestület által elfogadott
alapelvekre
épül,
rendszereleme
az
önértékelés és a partnerek elégedettsége.
Ebben
a
tanévben
kiegészítő
kompetenciamérésen vett részt a hatodik
évfolyam,
valamint
az
MTA-SZTE
Képességfejlődés
Kutatócsoport
első
osztályosokkal elindított Longitudinális
Programjába is bekapcsolódtunk.
Minőségfejlesztési csoportunk 6 főből áll.
Felelősséget
vállalunk
minőségpolitikánk
megvalósításáért,
Partnerközpontú
minőségbiztosítási rendszerünk alapja a
tanulói
és
szülői
elégedettségi
és
igényfelmérés. Az idei évben igényfelmérés
történt a leendő elsős szülők körében,
elégedettségmérés az első évfolyam és a
nyolcadik évfolyamos szülők körben. Tanulók

Differenciált
forma

felkészítési 


Pályairányítási
tevékenység javítása




Egészséges,

normakövető
és
környezettudatos nevelés

körében elégedettségmérést végeztünk a
nyolcadik
évfolyamon,
neveltségi
szintfelmérést a hetedik évfolyamon. A
mérések
alapján
határoztuk
meg
a
fejlesztendő területeket.
Kulcskompetenciák
fejlesztését
segítő,
lemorzsolódás
differenciáló
oktatási
program
alapján
eredményesség
dolgozunk Tanulóink száma október 1-én
357 fő volt, év végén 366 főre növekedett,
ami
3%
növekedést
jelent.
Versenyeredményeink jók, az idei évben
kimagasló
eredményt
értünk
el
történelemből.
A középiskolai visszajelzések feldolgozása
fellebbezések
alapján megállapítható, hogy tanulóink
visszajelzések
kilencedikes eredményeinek átlaga csak 0,36
századdal lett kevesebb a nyolcadikos
eredményeknél.
4 fő 12% gimnáziumba, 19 fő 56%
szakközépiskolába, 11 fő 32% szakképzőbe
tanul tovább.
D.A.D.A. program /100fő/, Egészséghét:
felvilágosító
előadások, és az azokon Serdülőkor, dohányzás, drog, szexualitás,
internet /380 fő/
részt vevők száma
Környezettudatos programjaink alapján
elnyertük az Örökös Ökoiskola címet:
Happy hét, Szombathely, a segítés városa –
újraélesztés, Víz Világnap, Egészségnap
projekt – Juniális, papírgyűjtés, szemétszedés,
elemgyűjtés városi harmadik hely. /380fő./
Föld Napja, Madarak és fák napja –
akadályverseny /170 fő/. Erdei iskolai tábor
/50fő/, sziklakertgondozás /28fő/ tujaültetés

A fenntartó minőségirányítási programjának az intézményre vonatkozó elvárásaiból
adódó intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése, (partneri
elégedettség mérésének eredményei: alkalmazottak, szülők, gyermekek, más
intézmények, stb.)
Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájára vonatkozó elvárások teljesülése
Elvárás
Az iskola folyamatosan vizsgálja képzési
kínálatát
és
fejlessze
marketing
tevékenységét az eredményes beiskolázás
érdekében
A pedagógiai munka tevékenységrendszere
és módszertani eljárásai igazodjanak a
belépő tanulók felkészültségi szintjéhez.

A szakképzés helyi céljait és tartalmát
folyamatosan
igazítsa
a
gazdaság

Teljesülés
Webgazdasági képzés működtetése felmenő
rendszerben
Szintfelmérés a fodrász beiskolázás előtt
Marketing:
Az intézmény honlapjának folyamatos
frissítése
Az óralátogatások tapasztalatai alapján a
pedagógusok
változatos
módszereket
alkalmaznak. Kialakult a projektnapok
rendszere.
2011 szeptemberétől általánossá vált az
interaktív táblák alkalmazása.
Iskolánk
szakképző
évfolyamain
a
2010/2011.
tanévben
támogatott
és
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szereplőinek elvárásaihoz.

Az intézményegység eddigi hagyományai
alapján építse ki és működtesse a
szakiskolai önértékelési modellre épülő, a
KMD
kritériumrendszeréhez
igazodó
minőségirányítási rendszerét.

kiemelten
támogatott
szakképesítések
megszerzésére nyílik lehetőség. Törekszünk
a hiányszakmának számító szabó szakma
népszerűsítésére.
Az intézmény 2003-2006. között a
Szakiskolai
Fejlesztési
Programban
megismerte és bevezette a Szakképzési
Önértékelési Modellt (SZÖM). A 2007. évi
intézményátszervezés következtében ezt
módosítani kellett. A 2011/2012. tanévben is
a Savaria TISZK koordinálásával végeztük a
minőségirányítási munkát.

A Simon István Utcai Általános Iskolára vonatkozó elvárások teljesülése
Nyári táboroztatás

 táborozók száma

Személyiség
 hagyományok
céltudatos fejlesztése
ápolása, sokszínű
tevékenység

Az angol nyelv emelt 
emelt
szinten
való
óraszám
és
oktatása, két tanítási
csoportbontás
nyelvű oktatás
biztosítása

korszerű,
hatékony
módszerek
 kommunikáción
alapuló
nyelvoktatás

Sportkorcsolya  feltételek,
területén
az
óraszámok
eredményesség
 eredmények
biztosítása
 versenyző tanulók
segítése

Komprehenzív iskola a tanulók érzelmi
modell
értékei biztonságának
jelenjenek meg
megerősítése

Korcsolya tábor, Felsőcsatár: 25 tanuló, Ausztriai
angol nyelvű tábor: 3 fő, Erzsébet-tábor 20 fő
Személyiségfejlesztő
programjainkat
„Jó
gyakorlatként” terjesztésre elfogadták, így az
EDUCATIO honlapján az intézményi innováció
címszó alatt mindenki számára elérhető. Gazdag
projekt kínálattal, színes tevékenységekkel, művészeti
neveléssel ápoljuk hagyományainkat, segítjük a
személyiség céltudatos fejlesztését. Öveges-nap /fizikaikémiai kísérletek napja/; Luca-napi vásár; Karácsonyi
ünnepség; Szeretet ünnep; Karnevál; Tanár-diák
sporttalálkozók; Mi napunk – Ki mit tud?- szakkörök,
Nemzetközi
görkorcsolyázó
verseny;
színház,
hangverseny, filmvetítések látogatása; stb.
Az emeltszintű, és a két tanítási nyelvű oktatás
csoportlétszáma maximum 15 fő. Választható- és
szakköri órák segítik a nyelvvizsgára készülést. Kiemelt
szerepet kap a nyelvtanuláshoz való pozitív
hozzáállás, önbizalom fejlesztése, egyéni nyelvtanulási
szokások
kialakítása,
életkornak
megfelelő
kommunikációs készségek elsajátítása, jellegzetes
hangok képzésének készségszintre emelése. Változatos
módszerek, játékos, mozgásos, manipulatív, kreatív
tevékenységi
formák,
párés
csoportmunka
alkalmazása. (autentikus dalok, mondókák, történetek,
kapcsolódás más tantárgyakhoz, projektek, Comenius
kapcsolat ápolása, levelezés, utazás)
Sport-korcsolya osztályainkban a korcsolyázáshoz
minden feltétel adott. Iskolánk közel 40 pár
görkorcsolyával áll tanulói rendelkezésére. Az őszi,
tavaszi időszakban heti 1 görkorcsolyás órát biztosítunk
tanulóinknak az iskola udvarán található görkorcsolya
pályán, télen pedig heti 2 órában látogatjuk a
Műjégpályát. Számos éremmel büszkélkedhetünk a
Magyar Diáksport Szövetség versenyeiről és nemzetközi
versenyekről egyaránt. Iskolánk mindenben segíti
tanulóit, partner a hiányzásokból eredő tanulmányi
elmaradások pótlásában is.
Partneralapú
együttműködést,
új
típusú
kapcsolatrendszert alakítottunk ki, Új módszerek,
kooperatívtechnikák megismerésével és alkalmazásával
biztosítjuk az esélyegyenlőséget. Hisszük, hogy mindenki
tehetséges valamiben.
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2. Minőségfejlesztési rendszer
A minőségfejlesztési rendszer működtetésével kapcsolatban jogszabály által meghatározott
kötelező követelmény a vezetési, a tervezési, az ellenőrzési, a mérési és az értékelési
feladatok szabályozása.
Vezetési feladatok
Az vezetési feladatok megvalósulása érdekében a tanév során a következő intézkedések
történtek:
-A korábban megfogalmazott minőségpolitikai és minőségügyi célokat szem előtt tartva került
sor az intézmény éves munkatervének kidolgozására és megvalósítására, ezzel kapcsolódva
a stratégiai tervekhez.
- A vezetés folyamatosan biztosította az intézmény működési rendjét, és az ahhoz szükséges
erőforrásokat. A 2012. évi költségvetés megtervezése szempontjából fontos kiemelni, hogy a
2011. év elején meghozott kiadáscsökkentést szolgáló intézkedések hatása ebben az évben
már kiszámítható működést tesznek lehetővé intézményünkben.
- Az intézmény minden dolgozója munkaköri leírással rendelkezik, amely tartalmazza a
beosztásában ráruházott felelősségeket és hatásköröket. A munkaköri leírások frissítésére
2011 szeptemberében sor került.
Tervezési feladatok
A stratégiai szabályozás célja, hogy hosszú távon dokumentáltan meghatározza az iskolai
tervezés folyamatát, a tervek hierarchiáját és koherenciáját, az intézmény működési rendjét.
Megvalósulása érdekében a tanév során következő intézkedések történtek:
- Az éves munkaterv előkészítésekor figyelembe vételre kerültek:
= az előző évben elvégzett szakmai munka ellenőrzésének és értékelésének
tapasztalatai,
= a munkaközösségek észrevételei,
= a partneri visszajelzések,
= a fenntartói utasítások,
= a külső ellenőrzések eredményei.
- A munkaterv konkrét, mérhető célokat, pontos minőségfejlesztési és szakmai feladatokat,
felelősöket és határidőket tartalmazott.
- A munkaterv teljesültségét az ÁMK vezetőségi és igazgatótanácsi üléseken rendszeresen
értékeltük.
Ellenőrzési feladatok
Célja feltárni, hogy az intézményi működés megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, a fenntartó
által jóváhagyott intézményi dokumentumoknak.
A tanév során a legfontosabb ellenőrzési tevékenységek a következők voltak:
Téma
Tanórák
színvonalas
megtartása,
korszerű
pedagógiai
módszerek
alkalmazása

Felelős,
Módszer
résztvevő
intézményegység- óralátogatások
vezető
és
helyettese,
munkaközösségvezetők
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Dokumentum
óralátogatási
lapok

Intézkedés,
eredmény
Adatok
az
értékeléshez

Pedagógusok
adminisztratív
munkájának
ellenőrzése

intézményegység- naplók,
vezetőanyakönyvek
helyettesek
vizsgálata

feljegyzések,
Adatok
az
bejegyzések a értékeléshez
naplóba

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

Partneri igény és elégedettség mérés összefoglalója

Tanév végi, nevelési év végi statisztikák
(Külön dokumentumokban összefoglalva)
A tanulók mérésének legfontosabb alkalma az országos kompetencia mérés (lsd. később).
Értékelési feladatok
Értékelési feladatok: a célkitűzések és a pedagógiai tevékenység eredményeinek, a választott
és követett értékeknek összevetése, vagyis értékítélet alkotás.
Az intézmény a 2011 decemberében és 2012 júniusában a minőségi pótlék differenciált
elosztását megelőzően végezte el a dolgozók értékelését.
Ennek eszközei a következők voltak:
 pedagógus önértékelés, beszámoltatás
 pedagógusok vezetők által történő értékelése
Ezek eredményei - számszerűsítve - az intézmény-egység vezetőknél megtalálhatók.
3. Az országos mérés, értékelés eredményei
Az IMIP 2012. évi értékeléséhez a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen elért
eredmények állnak rendelkezésre. Ennek összefoglaló adatai a következők:
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Általános iskola

Az Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolájának eredményei a 2012. évi mérés
esetében is megnyugtatóak. A 6. és a 8. évfolyamon matematikából és 8. osztályban
szövegértésből egyaránt meghaladják az országos átlagot, a matematika eredmények
szignifikánsan is jobbak az országos átlagnál. Ugyanakkor a szövegértési kompetenciák
fejlesztésére a jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyezni, mert itt az általános iskola a
megyeszékhelyek iskoláinak átlagánál rosszabbul teljesített. Meg kell azonban jegyezni, hogy
a tanulók összetétele – lakótelepi iskolaként – kevésbé kedvező a Simonban a várható
eredményesség szempontjából, mint egy átlagos megyeszékhelyi iskolánál. Ezt tükrözi az
alábbi ábra is, mely a családi háttérindex alapján vizsgálja a tanulók teljesítményét:

Ennek alapján megállapítható, hogy szövegértésből az elvárható, matematikából az
elvárhatónál jobb eredmények születtek!
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Középiskola

A középiskola eredményei a 10. évfolyamon az országos átlagnál rosszabbak. Az adatok
elemzésénél azt is figyelembe kell venni, hogy az országos átlag valamennyi középfokú iskola
eredményét tükrözi, beleértve a gimnáziumokat is. Iskolánkba zömében gyenge-közepes
tanulmányi eredményű, sok esetben halmozottan hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel
küszködő tanulók jelentkeznek. Ebből a szempontból a Teleki a bemenetnél még a második
viszonyítási csoportot jelentő közepes szakközép-, illetve szakiskolákhoz képest is nagyobb
hátránnyal indul. A nyolc év során elért szintet két év alatt nehezen lehet az optimális szintre
fejleszteni. Ugyanakkor az iskola továbbra is törekszik az eredmények javítására, különösen
a matematikai eszköztudás fejlesztését kell kiemelt feladatként kezelnünk a 9-10.
évfolyamon a továbbiakban is. A szövegértés eredménye már megnyugtatóbb, hiszen itt az
iskola a közepes szakközép-, illetve szakiskolák átlagának megfelelően teljesít!
4. Intézkedések
A 2011/12. tanévre vonatkozó intézkedések megvalósítása
Értékelés
Teljes
körűen
megtörtént:
Pedagógiai program, SZMSZ,
Házirend módosítása. További
szabályzatok frissítése, illetve
megalkotása
igazgató,
A
minősítések
még
nem
munkahelyi
készültek el teljes körűen,
vezetők
áthúzódik a következő tanév első
félévére.
A
kompetencia
mérés intézményegység- Időkeretet
biztosítottunk
a
eredményeinek javítása a 10. vezető
készségfejlesztésre, kompetencia
évfolyamon matematikából
elvű
módszerek,
illetve
a
kompetenciafejlesztést
jobban
szolgáló feladatok alkalmazására
ösztönöztük
a
matematika
tanárokat.

Fejlesztési cél
Szabályzatok felülvizsgálata a
várható jogszabályi változások, az
intézményt
érintő
feladatváltozások és a belső
fejlesztési igények alapján
Teljesítményértékelési
rendszer
teljes
körű
működtetése,
a
minősítések elkészítése

Felelős
igazgató,
munkahelyi
vezetők
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A 2012/13. tanévre vonatkozó intézkedések
Fejlesztési cél
Pénzügyi ellenőrzés által feltárt
hiányosságok javítása
Teljesítményértékelési
rendszer
teljes
körű
működtetése,
a
minősítések elkészítése
A Nyitra Utcai ÁMK integrálása
okán a szabályzatok újraalkotása,
a belső együttműködési rendszer
továbbfejlesztése

Felelős
igazgató,
gazdasági vezető
igazgató,
munkahelyi
vezetők
igazgató

Tevékenység
Külön intézkedési terv alapján
Minősítések elkészítése
december 31-ig

2012.

PMP,
SZMSZ,
Házirend,
gazdasági
szabályzatok
módosítása
Munkaközösségi
együttműködések
kialakítása,
különösen az angol két tanítási
nyelvű oktatás területén.

Az Oladi ÁMK szakalkalmazotti közössége a minőségirányítási program értékelését
egyhangúlag elfogadta. A középiskola és az általános iskola Szülői Szervezete – saját
területén – az intézményegységek önértékelésének megtárgyalásával elvégezte az IMIP
értékelését, az összefoglaló tartalmával egyetért.
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