Intézményi rövid távú pályakövetési eljárásrend (EQAVET) 2.6.1.
Intézmény neve:

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma

A folyamat neve:

Az intézményi rövid távú pályakövetés folyamatának szabályozása

A folyamat célja(i):

6 hónappal a végzést követően a szakképesítésüket sikeresen befejezők munkaerőpiaci helyzetének feltérképezése

Elvárt eredmény:

- a szakképesítésüket sikeresen befejezők munkahellyel rendelkeznek, vagy felsőfokú vagy magasabb szintű OKJ-és
tanulmányokat folytatnak
- intézményünk képzései alkalmasak a munkaerő-piacon való elhelyezkedésre

Felhasznált fontosabb indikátorok:

az elhelyezkedés, a szakképesítésüknek megfelelő munkakörben foglalkoztatás, a hazai és a külföldi munkavállalás, továbbtanulás
(esetében a szakirányú, valamint a közép- és felsőfokú tanulmányok) számai

Felelősség – hatáskör –folyamatgazda:

Igazgató - önértékelési munkacsoport - munkaközösségek

Határidő/
Tevékenység

Sorsz.

Felelős

Közreműködő

Módszer

(felhasznált)
időtartam

1.

Tervezés:

Az

intézményi Juhász Ferenc

szintű

rövid

távú

pályakövetés adott tanévre
vonatkozó

feladatainak,

önértékelési

-

munkacsoport

megbeszélés

irányított augusztus

- tájékoztatás

Bemenő

17.

dokumentum
Intézményi
rövid

távú

Keletkező

Ellenőrzés, értékelés

dokumentum

(elvárt eredmény)

Munkaterv

Az intézményi rövid távú
pályakövetéssel kapcsolatos
feladatai,

felelősei,

a

Határidő/
Tevékenység

Sorsz.

Felelős

Közreműködő

Módszer

(felhasznált)
időtartam

időpontjainak

áttekintése,

-

megtervezése, munkatervben

Bemenő

közös

értelmezés

dokumentum

Keletkező

Ellenőrzés, értékelés

dokumentum

(elvárt eredmény)

pályakövetési

határidők meghatározottak,

eljárásrend

rögzítettek a munkatervben.

történő rögzítése.
2.

Az oktatói testület a tanév Juhász Ferenc
előkészítő

értekezletén

oktatói testület

a

a

Intézményi

31.

rövid

távú

pályakövetési

véleményezés

el a rövid távú pályakövetés

tartalmazza

augusztus

-

munkaterv részeként fogadja
megtervezését,

- tájékoztatás

eljárásrend

amely

Munkaterv
Jegyzőkönyv

Az intézményi rövid távú
pályakövetéssel kapcsolatos
feladatokat,

felelősöket,

határidőket

megismeri,

elfogadja az oktatói testület.

feladatokat,

felelősöket, határidőket.
3.

Juhász Ferenc

Végrehajtás:
a) Az igazgató tájékoztató
értekezletet hív össze, ahol a
rövid távú pályakövetésben
érintettek
kapnak
feladatokról.

információkat
az

aktuális

oktatói testület
végzős

- tájékoztatás

osztályok -

osztályfőnökei

irányított

megbeszélés

november

Munkaterv

A

rövid

távú

pályakövetésben érintettek
tisztában
feladataikkal.

vannak

a

Határidő/
Tevékenység

Sorsz.

4.

Felelős

b) Adatgyűjtés:
Legkésőbb

önértékelési
az

ágazati munkacsoport

érettségi és a szakmai vizsga vezetője
befejezésekor

az

osztályfőnökök összegyűjtik
a

végzett

elérhetőségeit
legtöbb,

a

tanulók
(a

tanulók

lehető
által

használt elérhetőségi adatot
begyűjtve, pl. e-mail, telefon,
közösségi média).

Közreműködő

osztályfőnökök

Módszer

- adatgyűjtés

Bemenő
(felhasznált)

Keletkező

Ellenőrzés, értékelés

dokumentum

(elvárt eredmény)

időtartam

dokumentum

december

Tanulók

Tanulói

Minden végzett tanuló több

1. hete

adatkezelési

adatfelvételi

elérhetősége

nyilatkozatai

ívek

intézmény számára.

Tanulói
adatfelvételi
ívek

ismert

az

Bemenő

Határidő/
Tevékenység

Sorsz.

5.

Felelős

c) Adatösszesítés:

önértékelési

Közreműködő

osztályfőnökök

Módszer

- adatgyűjtés

Az osztályfőnökök begyűjtik munkacsoport
az

információkat

osztály/szakmai

(felhasznált)

Ellenőrzés, értékelés

dokumentum

(elvárt eredmény)

időtartam

dokumentum

december

Tanulói

Az

A

2. hete

adatfelvételi

osztály/szakmai

kiderül,

ívek

csoport

rendelkeznek munkahellyel,

pályakövetési

vagy

összesítő

felsőfokú vagy magasabb

táblázat

szintű

Az vezetője
csoport

pályakövetési

Keletkező

összesítő

táblázat kitöltéséhez.

végzett
hogy
hányan

tanulókról
mennyien

folytatnak
OKJ-és

tanulmányokat.

6.

önértékelési

Elemzés:

Az önértékelési csoport az munkacsoport

önértékelési
munkacsoport

- elemzés

1.
vége

félév Az
oszt./szakmai

Intézményi

Intézményünk

képzései

összesítőtáblázat

alkalmasak a

munkaerő-

osztály/szakmai

csoport vezetője

csoport

piacon

összesítőtáblázatok

alapján

pályakövetési

elhelyezkedésre.

elkészíti

az

intézményi

összesítő táblázatot.

összesítő táblázatok

való

Bemenő

Határidő/
Sorsz.

Tevékenység

Felelős

Közreműködő

Módszer

(felhasznált)
időtartam

7.

Az adatok összegzése és

Juhász Ferenc

elemzése.

önértékelési

- elemzés

1.

félév Intézményi

vége

munkacsoport

dokumentum

Keletkező

Ellenőrzés, értékelés

dokumentum

(elvárt eredmény)

Az

előző Intézményünk

képzései

alkalmasak a

munkaerő-

összesítő táblá- tanévben
végzettséget

zat

szerzett

piacon

való

bánkis elhelyezkedésre.

tanulók körében
végzett
pályakövetés
eredményei
8.

Az elemzés eredményének
megvitatása oktatói testületi
körben a félév értékelésekor.

Juhász Ferenc

önértékelési
munkacsoport

- tájékoztatás
- reflektálás az
eredményekre

Félévi

Intézményünk

képzései

oktatói tes- összesítő

alkalmasak a

munkaerő-

tületi

piacon

-

Intézményi Jegyzőkönyv

táblázat

értekezlet
-

Az

előző

tanévben
végzettséget
szerzett bánkis
tanulók
körében
végzett

elhelyezkedésre.

való

Bemenő

Határidő/
Tevékenység

Sorsz.

Felelős

Közreműködő

Módszer

(felhasznált)
időtartam

dokumentum

Keletkező

Ellenőrzés, értékelés

dokumentum

(elvárt eredmény)

pályakövetés
eredményei
9.

A

rövidtávú

pályakövetés Juhász Ferenc

összefoglaló eredményeinek

önértékelési

- publikálás

március 15.

zat

információs felületeken.
Felülvizsgálat:

Juhász Ferenc

Az eredmények alapján –
szükség esetén –
beavatkozás, fejlesztés a

önértékelési

- reflektálás az június 15-ig

munkacsoport,

eredményekre

munkaközösségek

Összefoglaló az Intézményünk

összesítő táblá- intézményi

munkacsoport

publikálásra az intézményi

10.

Intézményi

képzései

alkalmasak a

munkaerő-

információs

piacon

felületeken

elhelyezkedésre.

Intézkedési terv

Optimális

esetben

szükség

beavatkozásra,

ellenkező
szakképzés

való

nincs

esetben

minőségi

szakképzés minőségi javítása

javítását

érdekében.

intézkedési terv készül.

Nyíregyháza, 2020. augusztus 31.

a

szolgáló

