Munkalap1

Értékelési szempontok a képzőhelyek minősítéséhez
Gazdálkodó neve: Murányi Kft.
Képzőhely címe: 7622 Pécs, Verseny u. 1/a
Szakképesítés megnevezése: 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, 35 582
01 Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő
Gyakorlati vizsgára bocsátott tanulók bukási arányának
Adható Kapott pontszám
vizsgálata (záróvizsga, vagy utolsó lezárt tanév végi
pontszám
bizonyítvány alapján)
0% bukási arány
10
0-20% bukási arány
6
10
Gyakorlati vizsgaeredmény szempontja (záróvizsga, vagy
utolsó lezárt tanév végi bizonyítvány alapján)
Jeles eredménnyel
10
Jó eredménnyel
8
Közepes vagy elégséges eredménnyel 3,5 átlag
6
8
Oktatók végzettségi, képzettségi szintjének vizsgálata
A képzőhelyen minden oktatott szakmára mester szinttel, vagy
felsőfokú/szakoktatói végzettséggel rendelkező oktatók esetén
4
A képzőhelyen csak egy mesterszintű, vagy felsőfokú/szakoktatói
végzettséggel rendelkező oktatók esetén
2
4
Oktatók szakmai tapasztalatának vizsgálata
A gyakorlati oktató/k szakmában eltöltött gyakorlat ideje (több
oktató esetén átlag számolása) 2-5 év
6-10 év
10 év felett
Oktatók képzési, oktatási tapasztalatának vizsgálata
A gyakorlati oktató/k, oktatói gyakorlat ideje (több oktató esetén
átlag számolása) 2-5 év
6-10 év
10 év felett
Oktató-tanuló létszám-arány vizsgálata
Csoportos képzőhelyen egy csoporttal két, vagy több oktató is tud
foglalkozni műszakonként (pl: 8-12 fős csoport 2 oktató)
Csoportos képzőhelyen egy csoporttal csak egy oktató tud
foglalkozni műszakonként (pl: 8-12 fős csoport 1 oktató)
Egyéni képzőhelyen egy műszakban 1-3 tanulóval több oktató is
tud foglalkozni
Egyéni képzőhelyen egy műszakban 1-3 tanulóval csak egy oktató
tud foglalkozni
Tárgyi feltételek, eszközök, berendezések vizsgálata
Átlagon felüli a képzőhely felszereltsége*
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Teljesítési megbízott bevonásával teljesíti a gyakorlati képzést /
fogad tanulókat**
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Munka-környezet, foglalkoztatás vizsgálata
Átlagon felüli juttatások***
Átlagon felüli munkafeltételek és munkakörnyezet ( tiszta, világos
környezet )****
Végzett tanulóját tovább foglalkoztatta (elmúlt 3 évben)*****
SNI, BTMN, HHH-s tanulója van
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Országos Szakmai Versenyekre történő felkészítés vizsgálata
Országos középdöntőig elért tanulók is kerültek ki az előző
tanévben
Az elmúlt 3 évben készít fel tanulókat szakmai versenyekre
Jogszabályi és egyéb feltételek vizsgálata (Bevezető
ellenőrzések során a dokumentumok előkészítettségének
vizsgálata a vonatkozó tájékoztató alapján)
Oktató munkaviszonyban dolgozik
Pontos adatszolgáltatás (hiányzás, osztályzat, változás, …)
Oktató részt vett az éves kamarai képzésen
Pontszám
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*12 pont jelentése, a Kerettanterv moduljai által előírt eszközök 50%-val rendelkezik.
**13-24 pont saját eszközök, vagy teljesítési megbízott által biztosítja a
kerettanterv moduljainak eszközigényének 100%-át, vagy még többet.
***Pl. Minimálisnál magasabb ösztöndíjról indul, étkezési jegyek összege
havonta eléri, vagy meghaladja a 2500.-Ft-ot, ösztöndíj emelés mértéke
legalább 1000 Ft, továbbá a jogszabályban nem szabályozott plusz
juttatásokat is biztosít a tanulóknak.
****Pl, Fűtött, megfelelően szellőztethető, világos műhely, ergonomikus
kialakítás, öltöző, mosdó, zuhanyzó, külön étkező stb…
*****Van legalább 1 továbbfoglalkoztatott tanulója

"A" kategóriás képzőhely: 75-100 pont
"B" kategóriás képzőhely: 61-74 pont
"C" kategóriás képzőhely: 0-60 pont
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