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2020/2021-os tanév önértékelési terve 

Iskolánkban  az öt éves önértékelési terv feladataiból az idei tanévben a következők valósulnak meg: 

Intézményegység-vezető önértékelése 

Önértékelésben érintett vezető: Szélig Terézia  

Jogszabályi háttér: 20/2012 EMMI rendelet 

Útmutató: Önértékelési Kézkönyv 4. javított kiadás, Hatályos:2019.01.01. 

Vezetői ellenőrzés célja: „az intézményegység-vezető pedagógiai és vezetői készségeinek 

fejlesztése az intézményegység-vezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti 

szempontok, továbbá az intézményegység-vezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.” 

 A vezető önértékelés területei: 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

6.  

Az EMMI rendelet a vezető ellenőrzésének területeit módosított elnevezéssel és eltérő sorrendben 

rögzíti, de a rendeletben rögzített területek tartalmilag megegyeznek a fent felsorolt területekkel az 

alábbiak szerint: 

  

146 §. (7) Az intézményvezető ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki: 

 

a) az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési,diagnosztikai 

- stratégiai vezetése és irányítása (ld. Centrál5 1. területe), 
 

b) az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása, (ld. 

Centrál5 5. területe) 
 

c) az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása (ld. Centrál5 2. területe), 
 

d) az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása (ld. Centrál5  

4. területe),  

e) a vezetői kompetenciák fejlesztése (ld. Centrál5 3. területe). 

 

 

 

 

 



A vezető önértékelésének módszerei és eszközei: 

I. Dokumentumelemzés 

1. Az előző vezetői ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az önértékelés során feltöltött  

önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi önértékelés(ek) adott vezetőre 

 vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési tervei 

2. Vezetői pályázat/program   

3.  Pedagógiai program 

4.  Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók 

5. SZMSZ 

II. Kérdőíves felmérés 

- Vezetői önértékelő kérdőív (Önértékelési kézikönyv 4. számú melléklet) 

- Nevelőtestületi kérdőív a vezető önértékelésének keretében (Önértékelési kézikönyv 5. számú 

melléklet) 

- Szülői kérdőív a vezető önértékelésének keretében (Önértékelési kézikönyv 6. számú melléklet) 

III. Interjúk 

Az interjú célja: a vezető az önértékeléséhez a dokumentumelemzés és kérdőíves felmérések során 

gyűjtött adatokon felül további kiegészítő információk gyűjtése 

- interjú a vezetővel 

- interjú a munkáltatóval 

A vezető önértékelésének folyamata 

Az önértékelés folyamatát  háromtagú önértékelési csoport koordinálja. Az önértékelési csoport 

tagjai és feladatai: Patói Pálma, Fogas Lili, Mecseki Mariann 

1. A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga a nevelőtestület által 

meghatározott szabályok szerint a felmérésben résztvevőknek továbbítja az online kérdőív 

elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a résztvevők számára az éves 

önértékelési tervben megadott időintervallumban elérhetővé teszi az online kérdőívkitöltő felületet, 

majd a felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat.  
  

2. Az intézmény az Önértékelési kézikönyvben szereplő szülői kérdőívet és az Oktatási Hivatal 

által biztosított felületet használja a szülői kérdőívezés lebonyolításához.  
 

3. Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye 

alapján interjúterveket készítenek, ahol lehetőségük van mérlegelni, hogy csak olyan 

interjúkérdéseket tegyenek fel, amelyek új információt nyújthatnak, vagy árnyalhatják, 

kiegészíthetik a korábbi információkat. Miután lefolytattak az interjúkat, az interjúkérdéseket és a 

válaszok kivonatát rögzítik a jegyzőkönyvben. 
 



6. A feladattal megbízott kollégák megvizsgálják a vezetőre vonatkozó előző tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez és önértékeléshez kapcsolódó önfejlesztési terveket, a vezetői munka 4.3.2.2 

fejezetben felsorolt dokumentumait, valamint a kérdőíves felmérések eredményeit, majd rögzítik a 

jegyzőkönyvben a dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott 

szempontok mentén rögzítik a tapasztalataikat. 
 

7. A kitöltött jegyzőkönyvet az erre kijelölt kolléga feltölti az informatikai rendszerbe, amely 

elérhetővé válik a vezető részére. Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és 

az irattárban öt évig megőrzi. Tanfelügyeleti látogatás során a szakértők kérésére az 

intézményvezetőnek biztosítania kell a betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe. 

 

8. A vezető l) minden elvárás esetében az informatikai rendszerben értékeli az elvárás 

teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített 

tapasztalatokat, és kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket . 

9. Az önfejlesztési tervelkészítésének támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket 

fűzhet az értékelés eredményéhez, amit a vezető juttat el a részére.  

 
 
 
 
10. A  vezető az önértékelésre épülő egyéni önfejlesztési tervet készít, amelyet az értékeléssel együtt 

feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet a vezető eljuttatja a fenntartó részére, aki 

a megvalósíthatóság elősegítésére megjegyzéseket fűzhet a tervhez. 

Az önértékelésben résztvevők, közreműködők feladatai, ütemezés, határidők:  

Vezető 

neve 
Ütemezés Adatgyűjtési feladatok Felelős Határidő 

Szélig 

Terézia 

 Dokumentumelemzés Patói 

Pálma 

2020.11.30 

Interjú Mecseki 

Mariann 

2020.11.30 

Kérdőíves felmérés Fogas 

Lili 

2020.11.30. 

Önértékelési 

feladatok 

Elvárások 

teljesülésének 

értékelése 

Szélig 

Terézia 

2020.12.15. 

Önfejlesztési terv 

elkészítése 

Szélig 

Terézia 

2020.12.20. 

 

 

 

 


