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Iktatási szám: klik 027399013/00076-7/2021 



Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek 

szerint zajlik. Az intézményi önértékelési rendszer bevezetését az Nkt. végrehajtási rendelete, 

a köznevelési intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet írja elő (a 

továbbiakban Vr. (végrehajtási rendelet)). 

Célja:Vr. 145. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási 

intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai 

szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és 

vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az intézmények saját céljainak 

megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel 

az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad. 

Az intézményi, pedagógus és vezetői önértékelés fókuszában a tanulási-tanítási folyamat, a 

pedagógiai munka minősége áll. 

Területei: 

A szervezet (intézmény) vagy az egyén (pedagógus, vezető) tevékenységeinek, 

kompetenciáinak és eredményeinek: 

-          átfogó 

-          szisztematikus 

-          rendszeres 

-          összehasonlítható 

-          önmaga által elvégzett felülvizsgálata meghatározott szempontok szerint. 

       Segít meghatározni: 

-          az erősségeket, amelyekre építeni lehet a tovább fejlesztésben 

-          fejleszthető területeket, amelyek javítására célokat jelölnek ki, fejlesztéseket indítanak el. 

 

 Az egységes önértékelés és a külső értékelés alapját standardok adják, amelyet az Önértékelési 

kézikönyvben megfogalmazott általános elvárások rögzítenek. 

 

Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé teszi az értékelt 

pedagóguson kívül, az intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási 

Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára is. 

 

  



Az önértékelés folyamatát  háromtagú önértékelési csoport koordinálja. 

Az önértékelési csoport tagjai: 

Bányánszki Barbara, Fogas Lili, Horváth Edit, Patói Pálma, Szélig Terézia 

Az önértékelési csoport feladatai: 

  dokumentumok elemzésének koordinálása, felkészítés(tanmenetek, óravázlatok, 

naplók, dolgozatok, tanulói füzetek). Az eredményeket rögzíteni kell az OH által 

támogatott informatikai felületen. 

 

 foglalkozások látogatásának koordinálása, felkészítése; elektronikus felületre 

történő feltöltés koordinálása 

 

 interjúk lebonyolításának koordinálása, felkészítés(időtartam: max. 20 perc, 

eredményéről rövid feljegyzést kell készíteni, tapasztalatait az OH által támogatott 

informatikai felületre kell feltölteni . 

o Interjú az érintett kollégával 

o Vezetői interjú (a kolléga munkájáról) 

 kérdőíves felmérések koordinálása, felkészítés 

Kérdőívek: 

o Önértékelési kérdőív: 1 db 

o Munkatársi kérdőív: 4 db 

o Szülői kérdőív: 3 db  

     

A kérdőíves felmérésbe bevontak körét a BECS munkacsoport határozza meg az érintett 

kollégával való egyeztetés után. 

A kérdőív kitöltésének intervalluma 1 hét. A válaszadás elfogadható, ha a kérdőívek 

50% + 1 visszaérkezik. Az online felmérést lehet a szülői értekezlet időpontjára 

tervezni, ha nem megy online eszközökkel, akkor papír alapon is elvégezhető. Ebben 

az esetben az eredményeket kell rögzíteni az informatikai felületre. 

Partnerek bevonásának módja: 

 Pedagógus önértékelése során: 

- Közreműködő pedagógusok feladatainak kiosztása, tájékoztatása 

- Azon vezető kiválasztása az interjúra, aki ismeri a pedagógus munkáját. 

- A pedagógus osztályába tartozó tanulók szüleinek kijelölése (osztályok létszámának 50%-a), 

tájékoztatása és felkérése a kérdőíves felméréssel kapcsolatban. 

- A nevelőtestület tagjainak tájékoztatása és felkérése a kérdőíves felméréssel kapcsolatban. 



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

meg: 

Pedagógus önértékelése 

Önértékelésére kijelölt pedagógus: Mecseki Mariann, Schweitzerné Gerst Rita 

Az önértékelésben résztvevők, közreműködők feladatai, ütemezés, határidők: 

 

Lé-

pés 
Határidő Feladat 

Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

1. 
2021. 

08.30. 
Nevelőtestület 

tájékoztatása 
 Nevelőtestületi értekezlet keretében 

2. 

 
2021.09.07. 

Az érintettek 

tájékoztatása: 

- önértékelési 

csoport tagjai  

- önértékelésben 

résztvevő 

pedagógusok 

felkészítése 

 munkamegbeszélés keretében 

  

3. 2021.09.07. Szülők tájékoztatása  szülői értekezlet keretében 

4. 2021.09.07. 

a bevont 

pedagógusokkal 

szemben támasztott 

intézményi elvárás 

rendszer 

meghatározása 

 A BECS – team megbízott tagjai elkészítik a 

bevont pedagógussal szemben támasztott 

intézményi elvárás rendszert tartalmazó 

dokumentumot (források: Intézményi 

Pedagógiai Program, munkaköri leírások, 

SZMSZ, Házirend) 

 

Önértékelés folyamata 

1. DOKUMENTUMELEMZÉS 

1. 
 

2022.03.30. 

Foglalkozást vezető 

pedagógus 

dokumentumai, 

melyeket a látogatás 

előtt átad az órát 

látogató kollégáknak 

 tanmenet 

 óravázlat 

 napló 

 tanulói füzetek 

 Felelős: Szélig Terézia, Mecseki Mariann, 

Schweitzerné Gerst Rita 

Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a 

pedagógiai munka felsorolt dokumentumait, 

majd rögzíti a dokumentumelemzés 

eredményeit, vagyis dokumentumonként az 

előre megadott szempontok mentén az 

informatikai rendszerben rögzíti a 

tapasztalatokat.  

2. ÓRALÁTOGATÁS 

2.1. 2022.03.30. 
Óra- vagy 

foglalkozáslátogatás 

időpontja 

 Felelős: Szélig Terézia, Mecseki Mariann, 

Schweitzerné Gerst Rita 



Lé-

pés 
Határidő Feladat 

Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

 Időpont két héttel az óra- vagy 

foglalkozáslátogatás előtt kijelölve 

2.2. 2022.03.30. 
Óra- vagy 

foglalkozáslátogatás 

módszere 

 2 óra (2x45 perc) megfigyelése a 

foglalkozáslátogatás megfigyelési 

szempontok mentén (Tanfelügyeleti 

Kézikönyv 1. sz. melléklet) 

 A két órát vagy foglalkozást érintő 

óralátogatás és az azt követő megbeszélés 

tapasztalatait a megadott szempontok alapján 

az órát látogató kollégák rögzítik az 

informatikai felületen.  

3. INTERJÚ 

3.1. 2022.04.20. 
Interjú az 

önértékelésre kijelölt 

pedagógusokkal 

 Felelős: Bányánszki Barbara 

 Az erre kijelölt felelősök a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentumelemzés 

eredménye alapján interjúterveket készítenek, 

és lefolytatják az interjúkat, majd az 

interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát 

rögzítik az informatikai felületen.  

 

3.2. 2022.04.20. 
Interjú az intézmény 

vezetőjével  

 Felelős:  Bányánszki Barbara 

 Az erre kijelölt felelősök a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentumelemzés 

eredménye alapján interjúterveket készítenek, 

és lefolytatják az interjúkat, majd az 

interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát 

rögzítik az informatikai felületen.  

 Interjú dokumentáció átadása az Önértékelési 

csoport koordinátorának az interjút követő 1 

héten belül 

4.KÉRDŐÍV 

4.1. 2022.04.20. 
Önértékelési kérdőív 

kitöltése 

(pedagógus) 

 Felelős: Fogas Lili 

 Önértékelési kézikönyv 1. sz. melléklete: A 

pedagógus önértékelő kérdőíve.  

 A kérdőíves felmérések lebonyolításával 

megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek az online kérdőív 

elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az 

informatikai rendszer a résztvevők számára az 

éves önértékelési tervben megadott 

időintervallumban elérhetővé teszi az online 

kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés 

zárásaként összesíti az adott válaszokat.  

4.2. 2022.04.20. 

 Az Önértékelési kézikönyv 2. sz. melléklete: 

Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez  

 Felelős: Fogas Lili 



Lé-

pés 
Határidő Feladat 

Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

Szülői kérdőívek 

kitöltése és az 

eredmények 

összegzése 

 A kérdőíves felmérések lebonyolításával 

megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek az online kérdőív 

elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az 

informatikai rendszer a résztvevők számára az 

éves önértékelési tervben megadott 

időintervallumban elérhetővé teszi az online 

kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés 

zárásaként összesíti az adott válaszokat. 

4.3. 2022.04.20. 

Munkatársi kérdőív 

kitöltése és az 

eredmények 

összegzése 

 Az Önértékelési kézikönyv 3. sz. melléklete: 

Munkatársi kérdőív a pedagógus 

önértékeléséhez 

 Felelős: Fogas Lili 

 A kérdőíves felmérések lebonyolításával 

megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek az online kérdőív 

elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az 

informatikai rendszer a résztvevők számára az 

éves önértékelési tervben megadott 

időintervallumban elérhetővé teszi az online 

kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés 

zárásaként összesíti az adott válaszokat. 

5. ÖNÉRTÉKELÉS 

5.1. 2022.04.30. 

Az önértékelt 

pedagógus a saját 

intézményi elvárások 

tükrében elvégzi 

önértékelését 

 Felelős: Mecseki Mariann, Schweitzrné Gerst 

Rita 

 Útmutató szerint a 0-3 skálán értékeli az 

elvárás teljesülését (kompetencia alapú 

pontozótábla) 

 Kompetenciánként meghatározza a 

kiemelkedő és fejleszthető területeket 

 Az önértékelés eredményét az informatikai 

rendszer elérhetővé teszi az értékelt 

pedagóguson kívül, az intézményvezető, 

valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási 

Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók 

számára is.  

5.2. 2022.04.30. 

Az intézményvezető 

segítségével két évre 

szóló önfejlesztési 

terv elkészítése 

 A pedagógus a (folyamatos) az intézmény-

vezető segítségével az önértékelés 

eredményére épülő két évre szóló önfejlesztési 

tervetkészít, amelyet feltölt az informatikai 

rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési 

területenként, az eredeti intézményi 

elvárásokat és az értékelést tartalmazó 

táblázatba kell feltölteni. 

Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) tervbe bekerült pedagógusok 

valamennyi dokumentumát a tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja előtt legalább 15 nappal fel 

kell tölteni az OH által támogatott informatikai rendszerbe. 



 


