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1. Bevezető 
 

A Köznevelés Önértékelési Rendszere 
 

A magyar köznevelési rendszer minőségének - hatékonysági, eredményességi és 
méltányossági mutatóinak - javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű 
intézményhálózatot, irányítási és ellenőrzési modellt vezetett be. 

Az Európai Unió legtöbb tagállamához hasonlóan Magyarországon is működik egy 
egységes, nyilvános szempontsor, elvárás- és eszközrendszer (standard) alapján kialakított, 
rendszeres, az önértékelésre építő külső szakmai ellenőrzés és értékelés. 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes, fenntartótól független külső 
értékelési rendszer (pedagógiai-szakmai ellenőrzés - tanfelügyelet) működtetését írja elő. 
Egységes, mivel az értékelés alapját képező elvárások központilag kerültek meghatározásra - a 
pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre megfogalmazott általános elvárások, az 
értékelési eljárások, módszerek és eszközök is egységes standardot alkotnak. A standardok 
alkalmazása fenntartótól függetlenül, külső ellenőrzés esetén külső szakértők (tanfelügyelők) 
bevonásával történik, önértékelés esetén pedig az intézményben az önértékelést végzők 
alkalmazzák. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2001 februárjában elfogadott, a 
tagországoknak tett ajánlásában1 a külső értékelés önértékelésben játszott szerepét így fogalmazza 
meg: „A külső értékelés fejlesztése annak érdekében készül, hogy az módszertani segítséget 
nyújtson az intézményi önértékelés számára, és olyan külső képet nyújtson az iskolának, amely 
bátorítja a folyamatos fejlesztést, biztosítva azt, hogy ez ne szorítkozzék egyszerűen csak 
adminisztratív ellenőrzésre. ” 

Az értékelés területei, szempontjai, valamint az értékelés alapját képező pedagógusra, 
vezetőre és intézményre vonatkozó általános elvárások az önértékelésben megegyeznek a 
tanfelügyeleti ellenőrzéssel, az alkalmazott módszerek, eszközök tekintetében azonban az 
önértékelés tárháza gazdagabb a külső értékelésnél. 

Az egységes önértékelés és a külső értékelés alapját standardok alkotják, amelyeket 
általános elvárások rögzítenek. Az intézmény az önértékelés során ezeket az elvárásokat 
értelmezi, önmagára adaptálja, továbbá meghatározza az elvárásokhoz képest az intézmény 
helyzetét, állapotát. Mindezek alapján az intézmények el tudják készíteni a következő 5 éves 
időszakra vonatkozó intézkedési, valamint a vezetőre és az egyes pedagógusokra vonatkozó 
önfejlesztési terveiket. Az intézkedési tervek feladatait az intézmény éves munkatervében 
rögzítik. A köznevelés megújuló értékelési keretrendszere a pedagógusminősítéssel válik teljessé, 
amely szintén szoros kapcsolatban áll mind a tanfelügyeleti ellenőrzéssel, mind a pedagógusok 
önértékelésével. 

 

                                            
1 „Európai együttműködés az intézményi oktatás minőségének értékelésében“ (2001/166/ EC) 
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A három értékelési elem - önértékelés, tanfelügyelet, pedagógusminősítés - több szinten 

és több ponton is kapcsolódik egymáshoz. Az intézményi és intézményvezetői szinteken az 
önértékelés és a tanfelügyelet megegyező értékelési területeken, azonos szempontok és - az 
általános elvárások intézményi adaptációjaként létrejött - azonos intézményi elvárások alapján 
jelöli meg a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, és mindezt egyazon értékelési módszertan 
és értékelési eszközök alkalmazásával teszi. A pedagógusok esetében az előző kapcsolódási 
pontokon túl az intézményi önértékelés és a tanfelügyelet a pedagógusminősítésben alkalmazott 
skálán, az ottani módszertannak megfelelően számszerűen is értékeli a pedagógusokat. Az így 
kapott kompetenciaterületenkénti eredmény segíti a pedagógusokat a minősítésre való 
felkészülésben. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szól. A rendelet részletesen tartalmazza a 
pedagógiai-szakmai ellenőrzés szabályait, pontosítja a szakértők és az Oktatási Hivatal szerepét 
az ellenőrzésben, szabályozza az ellenőrzések szervezését, valamint rögzíti a lebonyolítás kereteit, 
és rendelkezik a pedagógiai-szakmai ellenőrzés részeként végzendő intézményi önértékelésről is. 
Megnevezi a konkrét értékelési területeket, az alkalmazott módszereket, eszközöket, a részletes 
módszertan és eszközrendszer kidolgozását pedig az Oktatási Hivatal feladatai közé sorolja, 
azokhoz az oktatásért felelős miniszter jóváhagyását írja elő. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a tanfelügyelethez kapcsolódó intézményi 
önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az emberi erőforrások minisztere által 
jóváhagyott Önértékelési kézikönyvekben rögzített területeken, az általános elvárások intézményi 
értelmezései alapján, a kézikönyvben megadott eszközök alkalmazásával kell végezni. Az 
Önértékelési kézikönyv a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel szoros összhangban kialakított 
intézményi önértékelési standardot rögzíti. A kézikönyv bemutatja a pedagógiai-szakmai 
ellenőrzéshez kapcsolódó intézményi önértékelés szintjeit (pedagógus, vezető, intézmény), a 
szintek alá besorolt területeket és a területekhez kapcsolódó szempontokat, elvárásokat, az 
alkalmazandó módszertant és eszközrendszert, valamint az önértékelés folyamatát. 
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2. Az önértékelés célja 
 

Az önértékelés fókuszában az intézmény pedagógiai munkájának minőségére leginkább 
hatást gyakorló, standardban leírt pedagógus, vezető kompetenciák és intézményi jellemzők 
állnak, az intézmény saját céljaival, a hozzájuk kapcsolódó elvárásaival együttesen. 

Az intézményi átfogó önértékelés része a pedagógus, a vezető és az intézmény 
önértékelése. Az átfogó önértékelés során meghatározott elvárások teljesülése válik 
megállapíthatóvá - pedagógus esetében a pedagóguskompetenciákra épülő nyolc területen, vezető 
esetében az intézményvezetői kompetenciákra épülő öt területen. Az intézmény önértékelése hét 
területen meghatározott elvárások alapján, a pedagógusokra és a vezetőre vonatkozó eredmények 
figyelembevételével történik. 

Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint 
intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus 
és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre 
vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve 
fejlesztéseket tervezzen, fejlesztési feladatait Intézkedési tervben rögzítse, szervezeti és 
egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés 
keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét. 

A nevelőtestület az intézményvezető irányításával elkészítette pedagógiai programját, 
amelyben megfogalmazza az intézmény pedagógiai hitvallását, az ott folyó nevelő-oktató munka 
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pedagógiai elveit, értékeit, céljait, és meghatározza a hozzá kapcsolódó feladatokat, eszközöket. 
Az intézmény az önértékelés során azt vizsgálja, hogyan tudott megfelelni saját céljainak, azok 
megvalósításában hol tart. 

Az önértékelés önmagában is lehet megfelelő eszköze a minőségértékelésnek és 
minőségfejlesztésnek, de amint a korábban idézett Európai Uniós ajánlásból is kiderül, az 
önértékeléshez szorosan kapcsolódik a külső értékelés. A tanfelügyeleti ellenőrzés bevezetésével 
az ágazatirányítás megteremtette a lehetőségét annak, hogy az intézmények objektív, külső 
visszajelzést kapjanak pedagógiai munkájukról, amely egyúttal az önértékelés eredményére, sőt a 
korábban megfogalmazott intézményi elvárásokra vonatkozó visszajelzés is. 
Ahhoz, hogy a tanfelügyelet az említett módon legyen képes támogatni az intézményi 
önértékelést, szükséges az önértékelés és a tanfelügyelet összekapcsolása, ezért az intézményi 
önértékelésnek minden intézmény esetében tartalmaznia kell egy, a tanfelügyeleti 
ellenőrzésnek megfeleltethető részt - a továbbiakban ezt fogjuk intézményi önértékelés alatt 
érteni.  
 

3. Az önértékelés folyamata 
 
3.1 Előkészítés 
 
3.1.1 Önértékelést Támogató Munkacsoport létrehozása 
 

Az intézményi önértékelés koordinálását nagyobb intézményekben az intézmény 
méretétől függő létszámú munkacsoportnak célszerű végeznie, amelynek tagjait az 
intézményvezető jelöli ki. Az önértékelés során a csoport tagjainak feladata az önértékelési 
folyamat során bevonandó további pedagógusok felkészítése, így a tagok kiválasztásánál 
különösen fontos szempont a csoporttagok felkészültsége, minőségfejlesztés iránti 
elkötelezettsége. 

Intézményünkben az önértékelési munkacsoport tagjai a munkaközösség-vezetők és az 
igazgatóhelyettes. 

 
Az önértékelést támogató munkacsoport feladatai: 

 A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés előkészítésében és megtervezésében, 
a pedagógusok és a partnerek tájékoztatásában, valamint az öt évre szóló önértékelési program 
és az éves önértékelési terv elkészítésében. 

 Az intézményi önértékelés során többféle adatgyűjtő eszközt használ az intézmény. A 
szakszerűség és az időgazdálkodás szempontjából egyaránt fontos a kollégák bevonása az 
önértékelés lebonyolításába, melynek módját az éves önértékelési tervben kell rögzíteni. A 
bevont kollégák felkészítése és folyamatos támogatása az önértékelést támogató 
munkacsoport feladata, noha az adatgyűjtést vagy az értékelést alapesetben nem az 
önértékelést támogató csoporttagok végzik. 

 Az értékelésben részt vevő pedagógusok az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai 
támogató felületen rögzítik a tapasztalatokat, tényeket, adatokat, melyek alapján az értékeltek 
megfogalmazzák, és a felületen rögzítik saját önértékelésüket. Az önértékelést támogató 
munkacsoport a felületen és a valóságban is nyomon követi a folyamatot, gondoskodik az 
önértékelés minőségbiztosításáról. 
 

Az önértékelési feladatok megoszlanak a nevelőtestület tagjai között, mivel az értékelést 
ugyan maguk az értékeltek végzik, de az adatgyűjtés egyes részfeladataiba (óralátogatás, 
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dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség esetén a kérdőíves felméréshez kapcsolódó 
adatrögzítés) az éves munkaterv részeként a nevelőtestület jóváhagyásával készülő önértékelési 
tervben további kollégák is bevonhatók.  
 

3.1.2 Tájékoztatás 
 

Elengedhetetlenül szükséges, hogy az önértékelés megkezdése előtt a nevelőtestület 
tájékoztatást kapjon az önértékelési munka részleteiről. A feladatok ismertetésén túl a 
munkatársak érdeklődésének felkeltése, a felmerülő kérdések megválaszolása képezi a 
nevelőtestület tájékoztatásának elsődleges célját. 

A felkészítő képzésen részt vett, a vonatkozó jogszabályokban tájékozott és a jelen 
kézikönyvben rögzített standardot jól ismerő intézményvezető és az önértékelést támogató 
munkacsoport feladata, hogy átfogó tájékoztatást adjon a nevelőtestület részére az önértékelés 
céljáról, az önértékelés folyamatáról, a szükséges erőforrásokról és az elvárt eredményekről. 
Hasznos, ha a nevelőtestület minden tagja részt vesz az önértékelési munkával kapcsolatos 
tájékoztatón. 

Az egyes pedagógus-önértékeléseket megelőzően az érintett pedagógus számára 
tájékoztatást kell adni az ütemezésről, az adatgyűjtésben részt vevő személyekről, azok 
feladatairól, valamint az értékelés módszertanáról, eszközeiről. 

A szülőket, tanulókat és egyéb érintett partnereket az éves ellenőrzési tervhez 
kapcsolódóan évente kell tájékoztatni, de célszerű a rendszer bevezetésével egy időben minden 
partnernek általános tájékoztatást adni. Számukra készülhet rövid szöveges leírás is. 
 

3.1.3 Az intézményi elvárásrendszer meghatározása 
 

Az önértékelés megkezdése előtt az intézménynek meg kell fogalmaznia azokat a 
standardhoz képest sajátos elvárásokat, amelyek teljesülését vizsgálni fogja. Ezeknek az 
elvárásoknak összhangban kell lenniük a pedagógiai programban megfogalmazott saját 
intézményi célokkal, ugyanakkor értelemszerűen tükrözniük kell a bármely intézménnyel 
szemben megfogalmazható általános elvárásokat is, ezért az önértékelés alapját képező saját 
egyedi elvárásrendszert egy rögzített általános elvárásrendszer intézményi adaptációjaként, 
értelmezéseként kell megalkotni. Mivel az intézményi elvárásrendszer nem csak az önértékelés, 
de a külső, tanfelügyeleti ellenőrzés alapja is, ezért az intézmények érdeke, hogy a bemutatott 
általános elvárások alapján megfogalmazzák a pedagógusok, a vezető és az intézmény pedagógiai 
munkájára vonatkozó intézményi elvárásokat. 

Az intézményi önértékelés során az intézmény az intézmény sajátosságait és a saját 
pedagógusértékelési rendszerüket figyelembe véve értelmezi az Önértékelési kézikönyvben 
található általános elvárásokat és összeállítja saját intézményi elvárásrendszerét.  

Az általános elvárások értelmezését célszerű két lépésben elvégezni. Az első lépés 
kiindulópontját az intézményi dokumentumok (pedagógiai program, vezetői program/pályázat, 
alapító okirat, SZMSZ, éves munkatervek és beszámolók), és az intézményben már működő 
pedagógus (teljesítmény)értékelési rendszer alkotják, ezeket az adott általános elvárások 
szempontjából kell megvizsgálni, azonosítani kell az egyes elvárásokhoz kapcsolódó tartalmakat, 
és ahol azok alapján lehetséges, ott meg is fogalmazható az intézményi értelmezés alapján 
intézményi elvárás. A második lépés a dokumentumokban nem, vagy csak közvetetten megjelenő 
elvárások értelmezése, ami az intézményben kialakult szokásokra, alkalmazott gyakorlatokra és 
módszerekre épül, így az értelmezésbe ebben a szakaszban már be kell vonni a nevelőtestületet. 
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Az intézményi elvárások kialakításának forgatókönyve: 
1. Az intézményvezető által tartott általános tájékoztatót követően a nevelőtestület tagjainak 

adott határidőre meg kell ismerniük az Önértékelési kézikönyv tartalmát. 
2. Az önértékelést támogató munkacsoport tagjai az intézményi dokumentumok és a pedagógus 

értékelési rendszer alapján kidolgozzák az elvárásrendszer egyes elemeinek intézményi 
értelmezését. 

3. Az önértékelést támogató munkacsoport egy értekezleten ismerteti a nevelőtestülettel a 
dokumentumelemzésen alapuló intézményi elvárásokat, és a dokumentumok tartalmával 
indokolja az értelmezést. Az indoklás alapján az intézményvezető a nevelőtestület 
egyetértésével véglegesíti az értelmezést. 

4. Az önértékelést támogató munkacsoport bemutatja a dokumentumelemzést követően még 
értelmezésre szoruló elvárásokat, és bemutatja az elvárásokhoz közvetetten kapcsolódó 
dokumentumtartalmakat (ha már készült ilyen). 

5. A nevelőtestület közösen értelmezi a 4. pontban szereplő elvárásokat. Ez több módon is 
történhet, például: 

 Az értekezleten tesznek javaslatot a kollégák, amit megfelelő indoklás esetén a többség 
javaslatára a vezető elfogad. 

 Az értekezletet követően egyénileg tesznek javaslatot a kollégák az értelmezésre, majd ennek 
alapján az önértékelést támogató munkacsoport előkészíti az intézményi elvárásokat 
véglegesítő műhelymunka anyagát, programját. 

 Egy későbbi időpontban szervezett műhelymunkán a nevelőtestület közösen dolgozza ki és 
együttesen fogadja el az intézményi elvárásokat. 

6. A véglegesített intézményi elvárásokat az intézményvezető rögzíti az Oktatási Hivatal által 
működtetett informatikai támogató rendszerben, amely elérhetővé teszi azokat a Hivatal, és a 
külső szakértők számára. Az intézményvezető a szaktanácsadók részére a helyszínen biztosítja 
a betekintés lehetőségét az intézményi elvárásrendszerbe, vagy kérésükre elektronikus 
levélben megküldi. 
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3.2 Tervezés 
 
3.2.1 Az intézmény ötéves önértékelési ciklusának tervezése 
 

Az öt évre szóló önértékelési programban az intézményvezető meghatározza az 
önértékelési munka célját, elvárt eredményeit, a megvalósításhoz szükséges feladatokat, azok 
ütemezését és a szükséges emberi és egyéb erőforrásokat. Kijelöli az önértékelést támogató 
munkacsoport tagjait, meghatározza, hogy melyek az intézményvezető, melyek az önértékelést 
támogató munkacsoport által végzendő feladatok, illetve mely feladatokba milyen feltételek és 
eljárásrend szerint vonhatók be további kollégák. Az önértékelési program tartalmazza az 
előkészítésre (tervezés, tájékoztatás, általános elvárások intézményi értelmezése), a 
megvalósításra (óralátogatások, interjúk, kérdőíves felmérések szervezésére és lebonyolítására), 
valamint az önértékelés értékelésére, minőségbiztosítására vonatkozó eljárásrendeket, általános 
szabályokat. 

Az önértékelési program elkészítésekor figyelembe kell venni a 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet intézményi önértékelésre vonatkozó előírásait. 

 

 

4. sz. ábra. Az átfogó intézményi önértékelés ötéves programjának ajánlott szerkezete 
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Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum 

Önértékelési program 
2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 

Pedagógusok 
25%-a. 

Pedagógusok 
25%-a. 

Pedagógusok 
20%-a. 

Pedagógusok 
20%-a. 

Pedagógusok 
20%-a. 

Pedagógusok önértékelésének összegzése - önértékelési csoport 

 
Vezető 

önértékelése - 
általános iskola 

 
Vezető 

önértékelése - 
középiskola 

  

Intézményi 
önértékelés - 
önértékelési 

csoport 

Intézményi 
önértékelés - 

általános iskola 

Intézményi 
önértékelés - 
önértékelési 

csoport 

Intézményi 
önértékelés - 
középiskola 

Intézményi 
önértékelés - 
önértékelési 

csoport 
Helyi önértékelési program terve 

 
3.2.2 Éves önértékelési terv készítése 
 

Az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok az adott tanévre vonatkozó éves 
önértékelési terv szerint valósulnak meg. Az intézményvezető az önértékelési programban 
rögzítetteknek megfelelően delegálhatja az éves tervezési feladatot az önértékelést támogató 
munkacsoport tagjainak, akik az önértékelési programban előírt feltételek szerint meghatározzák 
az adott tanévben elvégzendő önértékelési feladatokat. Az éves önértékelési tervnek tartalmaznia 
kell, hogy mely pedagógusok önértékelésére kerül sor, hogy sor kerül-e a vezető értékelésére, 
illetve hogy az intézményi önértékelés mely elemeit végzik el az adott tanévben2. A terv rögzíti, 
hogy kik, milyen részfeladatok ellátásával és milyen ütemezés szerint végzik az egyes értékelési 
feladatokat. Az éves önértékelési tervnek meg kell adnia az értékelésben közreműködő partnerek 
(tanulók, szülők, kollégák stb.) bevonásának módját is. Az éves önértékelési terv a nevelőtestület 
jóváhagyásával készül. 

Az éves önértékelési tervben szereplő határidőket, felelősöket az intézményvezető vagy a 
nevelőtestület erre kijelölt tagja rögzíti az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai 
felületen, amely a tervben rögzítettnek megfelelően teszi elérhetővé az adatgyűjtő és az értékelő 
funkciókat az értékelésben részt vevők számára. 
 
3.3 Megvalósítás 

3.3.1 A pedagógus önértékelése 
A pedagógusok önértékelésének célja a tanfelügyelethez hasonlóan a pedagógusok 

nevelőoktató munkájának fejlesztése - a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával. 
A pedagógusok önértékelését a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően el kell végezni, ugyanakkor 
az önértékelés önmagában is fontos eleme a folyamatos minőségfejlesztésnek, ezért a 
pedagógusok önértékelésének ötévenként meg kell ismétlődnie. Amennyiben az 
intézményvezetők, tagintézmény-vezetők, intézményegység-vezetők munkakörének része óra 
vagy foglalkozás tartása, úgy rájuk is kiterjed a pedagógus-önértékelés. 

A pedagógusok önértékelése a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így 
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az értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés 
területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános 
elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. 

Az önértékelést megelőzően az intézmények a pedagógiai programban rögzített 
céljaiknak, valamint saját pedagógus (teljesítmény)értékelési rendszerüknek megfelelően 
értelmezik az általános elvárásokat, és az így kapott, pedagógusokkal szembeni intézményi 
elvárásrendszert rögzítik a Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben, amely 
azt elérhetővé teszi az érintett pedagógusok számára. 

A pedagógusok önértékelését az éves önértékelési tervben megjelölt felelősök és az 
informatikai rendszer támogatja, amely lehetővé teszi az értékelés során összegyűlt tapasztalatok, 
információk rögzítését, valamint összekapcsolását az önértékelés során tett megállapításokkal. 

A pedagógusminősítéshez hasonlóan a pedagógusok önértékelése is az egyes elvárások 
teljesülésének önvizsgálatára épül. Az önértékelés eredménye egyrészt az elvárások 
teljesülésének mértékét jelző, elvárásonként meghatározott, az „Útmutató a pedagógusok 
minősítési rendszeréhez” című útmutatóban leírt skálán értelmezett értékek összessége, amelynek 
meghatározására az eszközrendszer alkalmazásával gyűjtött információk elemzése és az 
önértékelést támogató kollégákkal történő egyeztetés alapján kerül sor, másrész pedig a 
kompetenciánkénti összegzés eredményeként meghatározott kiemelkedő és fejleszthető területek. 
Utóbbi a fejlesztés és tudásmegosztás irányainak kijelölését szolgálja, az elvárások értékeléséből 
az informatikai rendszer által számított összpontszám pedig a minősítési rendszernek megfelelő 
képet ad a pedagógus a kompetenciáiról. 

Az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve egyéni 
önfejlesztési tervet készít. 
 
3.3.1.1 A pedagógus önértékelésének területei 
 

A területek a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 
kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben meghatározott 
követelményterületeknek felelnek meg. A tanfelügyelet pedagógiai ellenőrzést végez, melynek 
során ellenőrzi, hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a képzés folyamatában kimeneti 
követelményként megfogalmazott kompetenciák. 

 
Ennek megfelelően az értékelés a pedagógiai munka alábbi területeire terjed ki: 
1. Pedagógiai módszertani felkészültség 
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 
3. A tanulás támogatása 
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához 
szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság 
a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 
tevékenység 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
9. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles 

képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának módja 
 

Az ellenőrzés területei - az első pont kivételével - megegyeznek a pedagógusok 
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előmeneteli rendszerében használt pedagógusminősítési területekkel. Így az ellenőrzés eredménye 
segíti a pedagógusokat a minősítésre való felkészülésben. 

 
3.3.1.2 A pedagógus önértékelésének módszertana és eszközei 
 

A pedagógus-önértékelés során alkalmazott adatgyűjtés módszerei: dokumentumelemzés, 
megfigyelés, interjú és kérdőív. Az adatgyűjtés jellemzően nem az önértékelést végző pedagógus 
feladata, ezt az éves önértékelési tervben erre kijelölt kollégák végzik, de az általuk rögzített 
tények, megállapítások alapján a pedagógus vizsgálja a rá vonatkozó intézményi elvárások 
teljesülését. Az adatgyűjtés az ebben a fejezetben és a mellékletekben rögzített eszközökkel 
történik, az alkalmazásuk során megismert adatokat, tényeket az adatgyűjtést végzők az erre a 
célra kialakított informatikai felületen rögzítik, amely azokat elérhetővé teszi az önértékelést 
végző pedagógus, az önértékelést támogató munkacsoport tagjai és az intézményvezető számára. 

A dokumentumelemzés és a megfigyelés szempontjai, illetve az interjúk és kérdőívek 
kérdéssorai olyan céllal készültek, hogy az értékelési területenként megadott általános elvárások 
vizsgálatához elegendő információt szolgáltassanak. Az önértékelést végző pedagógus a kollégák 
által rögzített adatok, tények és a rá vonatkozó intézményi elvárások összefüggéseit vizsgálja 
(szükség esetén egyeztetve, pontosítva az adatgyűjtésben közreműködő kollégákkal), majd ennek 
alapján értékeli az egyes elvárások teljesülését, és kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő 
és a fejleszthető területeket. 

 
Dokumentumelemzés: 
 
A dokumentumok a következők: 

 Az előző, pedagógusra vonatkozó ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az önértékelés során 
feltöltött önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi önértékelés(ek) adott 
pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési tervei 

 A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 
 Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 
 Napló 
 Tanulói füzetek, gyermekmunkák 

 
A dokumentumok elemzésének javasolt vizsgálati szempontjait az Önértékelési 

kézikönyvek tartalmazzák. 
 
Óra-/foglalkozáslátogatás: 
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez hasonlóan a pedagógus önértékelésnek is az egyik 
legfontosabb módszere az egységes szempontok szerinti megfigyelés, amely két óra/foglalkozás 
látogatását, valamint a látottak megbeszélését foglalja magában. Az óralátogatáson és az azt 
követő megbeszélésen az önértékelő pedagóguson és az önértékelési tervben az óralátogatásra 
kijelölt kollégán kívül egy, a pedagógus által felkért további kolléga is részt vehet. 

A látogatott tanítási órák, foglalkozások megfigyelési szempontsora az értékelési 
területekhez szolgáltat információt oly módon, hogy tekintettel van az adott intézménytípusra 
meghatározott feladatokra és sajátosságokra. A kapott információk összegzése adhat képet arról, 
hogyan valósítja meg tanítási óráján az értékelt pedagógus az intézmény nevelési feladatait, 
követi-e az általános pedagógiai elveket, amelyeket az intézmény pedagógiai programjában 
megfogalmazott, figyelembe veszi-e a tanulócsoport adottságait, a tanulók 
személyiségfejlesztését? Mindezek összhangban állnak-e a pedagógus tervezőmunkájával. A 
tanórák, foglalkozások látogatása ad információt arról is, hogy megvalósul-e a tanórán a tanulók 
tevékenységének tudatos szervezése, a tanulói önállóság támogatása, megfelelő-e a motiválás, a 
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tanulás korszerű értelmezése, a korszerű pedagógiai technológiák alkalmazása, a folyamatos 
ellenőrzés és értékelés. A látogatáson tapasztaltak nemcsak a szakmai tervezést és annak 
megvalósulását mutatják meg, hanem a tanulói magatartás és reakció kiszámíthatatlansága miatt 
a pedagógus spontán reagálását, etikus viselkedését, szakmai professzionizmusát is. Az 
óralátogatás a pedagógus-önértékeléshez szükséges tapasztalatszerzés és adatgyűjtés 
szempontjából a legfontosabb, leghitelesebb terület. 

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjait az Önértékelési kézikönyvek 
tartalmazzák. 
 
Interjúk: 
 

 A pedagógussal 
 Az intézményvezetővel/vezetővel 

 
Az interjú célja egyrészt, hogy a pedagógus önértékelésének folyamatában az adatgyűjtők 

további információkat nyerjenek, személyes beszélgetésben tájékozódjanak a pedagógus szakmai 
ismereteiről, elképzeléseiről, eredményeiről, illetve jövőképéről, másrészt módot ad arra, hogy az 
értékelt pedagógus a saját megfogalmazásában közölje válaszait a munkájával kapcsolatban feltett 
kérdésekre. Az interjú során nyert információk kiegészítik az óralátogatáskor és a 
dokumentumelemzés alkalmával gyűjtött tapasztalatokat, ezért az alábbi javasolt interjúkérdések 
az óralátogatás és dokumentumelemzés tapasztalatai alapján módosíthatók, a fentiekre való 
tekintettel a kérdések száma egyedileg csökkenthető. 

A pedagógus munkájának megítélésével kapcsolatos interjúba be kell vonni az intézmény 
vezetőségéből azt a vezetőt vagy munkaközösség-vezetőt, aki közvetlenül is ismeri a pedagógus 
munkáját, és akinek a véleménye sokat segíthet az értékelésben. 

A pedagógus- és a vezetői interjú javasolt kérdéseit a pedagógus munkájának 
önértékeléséhez az Önértékelési kézikönyvek tartalmazzák. 
 
Kérdőíves felmérés: 
 

 A pedagógus önértékelő kérdőíve 
 A pedagógus önértékelésében alkalmazott szülői kérdőív 
 A pedagógus önértékelésében alkalmazott munkatársi kérdőív 
 A pedagógus önértékelésében alkalmazott tanulói kérdőív 

 
Az önértékelés és a külső értékelés kapcsolódása az értékelési területek, szempontok 

mellett az értékelési módszerek, eszközök azonosságában is megjelenik, ugyanakkor a kérdőíves 
felmérések alkalmazása az intézményi önértékelés keretében történik, a tanfelügyeleti ellenőrzés 
csak ezek eredményét használhatja fel. 

A kérdőívek kitöltését és az eredmények rögzítését, összesítését az Oktatási Hivatal által 
működtetett informatikai rendszer támogatja. A felmérést az informatikai rendszer által generált 
egyedi elérhetőségeken keresztül tölthetik ki az intézmény által kijelölt szülők, pedagógusok és 
az önértékelést végző pedagógus. 

Az önértékelés során a pedagógus kifejtheti véleményét munkájával, személyével 
kapcsolatban, de lehetősége nyílik minden olyan egyéb fontos információ rögzítésére is, amire a 
kérdőív nem kérdez rá. 

A pedagógus önértékelésében alkalmazott szülői kérdőívek szintén sokrétű információt 
nyújthatnak a pedagógus munkájáról, személyéről, kapcsolatáról a szülőkkel, valamint 
megállapíthatók segítségével a kiemelkedő és a fejleszthető területek. 

A szülői kérdőívek megküldésére csak az intézményi szülői szervezet írásban benyújtott 
kifejezett kérelme alapján kerül sor. Ebben az esetben egységesen, minden pedagógusra 
vonatkozóan azonos módon kell a szülői kérdőívezést megszervezni. Intézményünkben a szülői 
munkaközösség vezetői koordinálják a kérdőívezést a szülői munkaközösség tagjai között. 
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A pedagógusok önértékelésében alkalmazott munkatársi kérdőív az intézményvezető és 
az önértékelő pedagógus által javasolt, azonos számú, legalább 1-1 kolléga által kitöltött kérdőív 
elkészítésével valósul meg. 

A kérdőív egyes kérdéseinél a „0” érték megjelölésével lehetővé válik, hogy a kollégák 
csak azokban a kérdésekben foglaljanak állást, amelyről információval rendelkeznek. 
 
3.3.1.3 A pedagógus önértékelésének folyamata 
 

A pedagógusok önértékelése az éves önértékelési terv szerint történik, az önértékeléshez 
az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást. A folyamat az alábbi 
főbb lépések mentén összegezhető: 
1. Az éves önértékelési tervben kijelölt támogató kollégák egyeztetik a részleteket az érintett 

pedagógussal, közösen meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további partnerek körét 
(vezetők, szülők, kollégák). 

2. A tájékoztatással megbízott kolléga informálja, és igény szerint felkészíti az 1. pontban 
meghatározott partnereket és az érintett pedagógust. 

3. 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 kérdőívkitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott 
válaszokat. Szükség esetén a kérdőíves felmérés kiegészíthető papíralapú felméréssel, de 
ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben. 
Tanfelügyeleti látogatás során az intézményvezetőnek biztosítania kell a szakértők számára a 
betekintés lehetőségét. 

4. Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti 
ellenőrzés és az önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési és önfejlesztési 
terveket, a pedagógiai munka dokumentumait, majd a jegyzőkönyvben rögzíti a 
dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott szempontok 
mentén megfogalmazza a tapasztalatokat. 

5. A két órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás és az ezt követő megbeszélés tapasztalatait a 
megadott szempontok alapján az óralátogatásra kijelölt kollégák rögzítik a jegyzőkönyvben. 

6. Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés valamint 
óra/foglalkozáslátogatás 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 lefolytatták az 
interjúkat, az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik a jegyzőkönyvben. 

7. A kitöltött jegyzőkönyvet az erre kijelölt kolléga rögzíti az informatikai felületen, amely azt 
elérhetővé teszi az önértékelő pedagógus 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. Az önértékelő pedagógus az értékelésben részt vevő kollégák által rögzített tapasztalatok 
alapján minden elvárás esetében az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” című 
útmutató szerinti skálán értékeli az elvárás teljesülését - megjelölve az értékelés forrásául 
szolgáló, az informatikai rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat -, illetve 
kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket (amennyiben van 
ilyen). Ha egy elvárás teljesülése a rendelkezésre álló tapasztalatok alapján nem megítélhető, 
akkor ott az „n. é.”, nem értelmezhető megjelöléssel kell ezt jelezni, de nem lehet egy 
szemponthoz tartozó valamennyi elvárás esetében „n.é.” megjelölést alkalmazni. Az 
önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé teszi az értékelt pedagóguson 
kívül, az intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási Hivatal számára is. 

9. A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő önfejlesztési tervet 
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készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. 
 

3.3.2 A vezető önértékelése 
 

A 20/2012. (VIII. 30) EMMI rendelet szerint a pedagógiai-szakmai ellenőrzés vezetői 
szintje az intézmények, tagintézmények és többcélú intézmények szervezeti és szakmai 
tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó intézményegységének vezetőjére terjed 
ki, ezért az intézményi önértékelés vezetői szintjét is a felsorolt vezetők esetében kell alkalmazni. 
A vezető ellenőrzésének célja „az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése 
az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az 
intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.” 
 
A fentieknek megfelelően a vezetői munka önértékelési szempontjai a következő elveket tükrözik: 

 A vezetői munka önértékelési kritériumai legyenek jellemzőek a vezetői funkciókra. 
 A vezetői önértékelésnek a vezetőtől függő működési elemek értékelésére kell 

szorítkoznia. 
 A vezető önértékelésébe be kell vonni az alkalmazottakat. 
 Az értékelő személynek a visszacsatolás során a fejlesztés/fejlődés támogatását kell 

előtérbe helyeznie. 
 
A vezető önértékelése az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és 

negyedik évében, a vezetőre vonatkozó intézményi elvárások alapján történik. Az elvárásokat a 
vezető, az önértékelést támogató munkacsoport és a nevelőtestület közösen dolgozza ki az 
általános elvárások értelmezésével, majd az értékelésben közreműködő kollégák által az 
Önértékelési kézikönyvekben megadott eszközrendszer segítségével gyűjtött tapasztalatok, 
tények, adatok alapján a vezető maga vizsgálja az egyes elvárások teljesülését. 

Az elvárások teljesülése alapján a vezető határozza meg önmaga kiemelkedő és 
fejleszthető területeit az egyes értékelési területeken belül. A vezető önértékelésének eredményét 
az informatikai rendszerben kell rögzíteni, amely azt elérhetővé teszi a vezető, az Oktatási Hivatal 
számára. Az eredményt a vezető megosztja a fenntartóval, akinek lehetősége van a vezetői 
önértékelés eredményéhez megjegyzéseket fűzni a vezetői önfejlesztési terv elkészítésének 
támogatása érdekében. 

A vezető az önértékelés eredménye alapján egyéni önfejlesztési tervet készít, melyet az 
informatikai rendszerben rögzít. 
 
3.3.2.1 A vezető önértékelésének területei 
 
A tanfelügyeleti ellenőrzéshez hasonlóan, a vezetői önértékelés területeit a Tempus 
Közalapítvány által koordinált, az Európai Bizottság által támogatott International Co- operation 
for School Leadership (Nemzetközi együttműködés az intézményvezetésért) című projekt 
keretében kidolgozott intézményvezetői kompetenciák keretrendszere, a Central5 alapján kerültek 
definiálásra, értelmezésre.3  
Ennek megfelelően a vezetői önértékelés során az alábbi területekről származó adatok és 
tapasztalatok kerülnek felhasználásra: 
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 
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5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

3.3.2.2 A vezető önértékelésének módszerei és eszközei 
 

Az intézményvezető önértékelésében - pontosabban az ahhoz kapcsolódó adatgyűjtésben 
- a pedagógus önértékeléshez hasonlóan az éves munkaterv részeként, az éves önértékelési 
tervben rögzítettek szerint részt vesznek az intézmény pedagógusai is. Az éves önértékelési 
tervben rögzíteni kell, hogy ki végzi a dokumentumelemzést, ki készíti az interjúkat, és ki 
bonyolítja le a kérdőíves felméréseket. Az adatgyűjtés eredményeként feltárt tényeket, 
tapasztalatokat a felelősök rögzítik az önértékelést támogató informatikai felületen, ahol azokat 
az intézményvezető és az önértékelést támogató munkacsoport tagjai érhetik el. 

A vezető a rögzített tények alapján (szükség esetén az adatgyűjtést végzők bevonásával) 
összeveti a tapasztalatokat és a rá vonatkozó intézményi elvárásokat, megvizsgálja az egyes 
elvárások teljesülését, majd értékelési területenként kiemelkedő és fejleszthető területeket határoz 
meg. Az elvárások teljesülésére vonatkozó megjegyzéseit úgy rögzíti, hogy közben hivatkozik a 
felületen elérhető, ide vonatkozó tényekre, adatokra. 
 
Dokumentumelemzés: 
 
A dokumentumelemzés során az öt vezetői önértékelési területre gyűjt információkat az 
önértékelést támogató munkacsoport. A dokumentumokat abból a szempontból tekintik át, 
hogy az az egyes területek értékelésében támogatást nyújtson. 
 

 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 

 Vezetői pályázat/program 
 Pedagógiai program 
 Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók 
 SZMSZ 

 
A dokumentumok elemzésének javasolt vizsgálati szempontjait az Önértékelési 

kézikönyvek tartalmazzák. 
 

Kérdőíves felmérés: 
 

 Vezetői önértékelő kérdőív  
 Nevelőtestületi kérdőív a vezető önértékelésének keretében7 (A pedagógusok elégedettségét 

mérő kérdőív) 
 Szülői kérdőív a vezető önértékelésének keretében8 (A szülők elégedettségét mérő kérdőív) 

 
Interjúk: 
 

 A vezetővel 
 A vezető munkájáról a munkáltatójával 
 A vezetőtársakkal 

 
Az interjú célja, hogy a vezető az önértékeléséhez a dokumentumelemzés és kérdőíves 

felmérések során gyűjtött adatokon felül további kiegészítő információkhoz jusson. 
Az Önértékelési kézikönyvben javasolt interjúkérdések a dokumentumelemzés és a 

kérdőíves felmérések tapasztalatai alapján indokolt esetben megváltoztathatók, a fentiekre való 
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tekintettel a kérdések száma egyedileg csökkenthető. 4 5 

 
3.3.2.3 A vezető önértékelésének folyamata 
 
A vezető önértékelésére az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és negyedik 
évében kerül sor, az értékeléshez az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt 
támogatást. 
 
A folyamat főbb lépései a következők: 
1. Az éves önértékelési tervben kijelölt kollégák egyeztetik a részleteket a vezetővel, közösen 

meghatározzák az értékelésbe bevonandó további partnerek körét. 
2. A tájékoztatással megbízott kolléga tájékoztatja, felkészíti az 1. pontban meghatározott 

partnereket. 
3. 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. Szükség esetén a kérdőíves 
felmérés kiegészíthető papíralapú felméréssel, de ebben az esetben az adott válaszok 
gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben. Tanfelügyeleti látogatás során az 
intézményvezetőnek biztosítania kell a szakértők számára a betekintés lehetőségét. 

4. Intézményünkben a szülői munkaközösség vezetői koordinálják a kérdőívezést a szülői 
munkaközösség tagjai között. 

5. 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 
ellenőrzés és önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó önfejlesztési terveket, a vezetői 
munka 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 (szükség esetén az adatgyűjtésben részt vevő kollégák segítségével) 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 (amennyiben van ilyen). 

9. Az önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket fűzhet 
az értékelés eredményéhez, amit a vezető juttat el 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. 

                                            
4 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény által előírt kérdőíves felmérés, amely a vezető belső 

értékelésének keretében történik, a tanfelügyeletben a felmérés eredményét vizsgálják a szakértők. 
5 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény által előírt kérdőíves felmérés, amely a vezető belső 

értékelésének keretében történik, a tanfelügyeletben a felmérés eredményét vizsgálják a szakértők. 
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3.3.3 Az intézmény önértékelése 
 
Az intézmény külső, tanfelügyeleti ellenőrzése - az Európai Bizottság és a Tanács 2001-

ben kiadott ajánlásait figyelembe véve - az intézmény önértékelésével kapcsolódik össze, hiszen 
az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik legfontosabb dokumentuma az intézményi 
önértékelés eredménye. 

Az önértékelés célja (a tanfelügyelet keretében lebonyolított intézményellenőrzéshez 
hasonlóan), hogy segítséget adjon az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez 
annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai 
programjában foglaltakat. 

Az átfogó intézményi önértékelés megállapításai a pedagógiai programban kitűzött célok 
megvalósulásának eredményességéről adnak képet olyan módon, hogy közben számba veszik az 
intézmény adottságait, a nevelőtestület, mint szakmai közösség együttműködésének formáit, a 
nevelő-oktató munka tervezésének, szervezésének, ellenőrzésének, értékelésének és az 
eredmények visszacsatolásának folyamatát. Az önértékelés során az értékelők a belső és a külső 
partnereket is bevonják a folyamatba. 

Az átfogó intézményi önértékelés része a pedagógusok és a vezető önértékelése, de 
kiterjed olyan elvárások vizsgálatára is, amelyek korábban a pedagógusok és a vezető 
értékelésénél nem jelentek meg. Az intézményi önértékelés folyamatos, ötéves periódusokban 
zajlik, és ez alatt többször is sor kerülhet a pedagógusok és a vezető értékelésére, de az intézmény 
átfogó önértékelése az ötéves ciklusban egyszer történik meg. A mellékletben felsorolt 
önértékelési szempontokhoz tartozó elvárások közül a vastag betűvel kiemelt intézményi 
elvárásokat azonban az intézménynek az éves önértékelési tervében feltüntetett módon évente 
vizsgálnia kell, és az intézmény ötéves, átfogó önértékelésének jegyzőkönyvében jelenítse meg 
az éves eredményeket. 

Az ötévenkénti teljes körű intézményi önértékelés a pedagógus és a vezető értékeléséhez 
hasonló módon az elvárások teljesülésének vizsgálata alapján, a tapasztalatokat rögzítve, azokra 
hivatkozva történik meg, majd a fejleszthető és kiemelkedő területek meghatározásával, valamint 
az öt évre szóló intézkedési terv elkészítésével zárul. Az intézmény a következő időszak éves 
terveiben részletezi az intézkedési terv megvalósításának egyes feladatait és azok 
megvalósításának lépéseit. 
 
3.3.3.1 Az intézmény önértékelésének területei 
 
Az intézmény önértékelése az alábbi területekre terjed ki: 
1. Pedagógiai folyamatok 
2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
3. Eredmények 
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 
6. A pedagógiai munka feltételei 
7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 
céloknak való megfelelés 

 
3.3.3.2 Az intézmény önértékelésének módszerei, eszközei és folyamata 
 

A teljes önértékelési folyamat az intézmény esetében is felbontható adatgyűjtési és 
önértékelési szakaszokra, de a pedagógus vagy a vezető önértékelésétől eltérően itt nem egyszeri, 
hanem az ötéves ciklus alatt folyamatos adatgyűjtésről beszélünk. Folyamatos a pedagógusok 
önértékelése, amelynek eredményét az intézmény önértékelésében figyelembe kell venni, és 
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bizonyos (a vastagon szedett) elvárások teljesülését is évente vizsgálni kell, de a nevelőtestület és 
a szülők körében végzett kérdőíves felmérések is a vezetői ciklus második és negyedik évében az 
ötéves ciklus közben folynak. Az adatgyűjtés további elemeit (dokumentumelemzés, interjúk) az 
ötéves ciklus során egyszer kell lebonyolítani. 

Az adatgyűjtés egyes részfeladatait ellátó kollégákat az éves munkaterv részeként az éves 
önértékelési tervben kell a feladatra kijelölni. Az adatgyűjtés eredményét a felelősök rögzítik az 
önértékelést támogató informatikai rendszerben, amely azt elérhetővé teszi az intézményvezető 
és az önértékelést támogató munkacsoport tagjai számára. 

Az értékelést, vagyis az intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének 
vizsgálatát az intézményvezető végzi (szükség esetén bevonva az adatgyűjtésben részt vevő 
kollégákat), majd értékelési területenként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. 
 
Dokumentumelemzés: 
 

Az adatgyűjtés során kiemelt szerepet kap, hogy az önértékelést végzők megismerjék az 
intézmény pedagógiai elveit, vállalt feladatait, képet kapjanak az intézményben folyó nevelő-
oktató munka kereteiről.  

Az intézményi elvárások teljesülésének vizsgálatában a következő dokumentumok 
elemzésekor összegyűjtött információk segítik az értékelést végzőt: 

 Pedagógiai program 
 SZMSZ: 
 Egymást követő 2 tanév munkatervei és az éves beszámolók (a munkaközösségek 

munkaterveivel és beszámolóival együtt) 
 Továbbképzési program - beiskolázási terv 
 Mérési eredmények adatai, elemzése (országos mérések, kompetenciamérés eredménye öt 

tanévre visszamenőleg) 
 Országos kompetenciamérés 
 A pedagógus-önértékelés eredményeinek összegzése 
 Az előző intézményellenőrzés(ek) (tanfelügyelet) intézkedési terve(i) és az intézményi 

önértékelés értékelőlapjai, valamint a kapcsolódó intézkedési tervek 
 
A dokumentumok elemzésének javasolt vizsgálati szempontjait az Önértékelési 

kézikönyvek tartalmazzák. 
 

 
A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése: 
 
 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka önértékelése során az iskola adottságainak 
számbavétele az alábbi szempontok mentén történik: 

 Az intézmény kiemelt nevelési céljainak való megfelelés hogyan érhető tetten fizikális 
formában? (Pl. környezettudatos nevelés.) 

 Milyen a tanulók tanulási környezete? 
 Ha van közösségi tér az intézményben, azt hogyan, mire használják? 
 Milyen feltételekkel rendelkezik az intézmény a napi sportolás megvalósítására? 
 Hogyan felel meg az intézmény tárgyi környezete a különleges bánásmódot igénylő tanulók 

nevelésének, oktatásának? 
 

Kérdőíves elégedettségmérés: 
 

Az intézmény az intézmény önértékelése során a vezető önértékelésekor a szülők és 
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pedagógusok körében használt kérdőív segítségével vizsgálja a partnerek elégedettségét. 
 
Interjú: 
 

 A vezetővel 
 A pedagógusok képviselőivel 
 A szülők képviselőivel 

 
Az intézményi önértékelés során egyéni interjú készül a vezetővel, valamint csoportos 

interjúk készítésére is sor kerül az intézmény pedagógusainak és a szülők képviselőnek 
részvételével. 

A beszélgetés az Önértékelési kérdőívben javasolt kérdések mentén alakul, de a 
dokumentumelemzés tapasztalatai alapján indokolt esetben a kérdések megváltoztathatók. 

 
Az interjúalanyok kiválasztása irányított: 

 osztályonként minimum két szülő; 
 a pedagógusok esetében különböző évfolyamokon tanító, nem azonos munkaközösségbe 

tartozó pedagógusok. 
 

Az interjúk elkészítésekor csak az érintett személyek vagy csoportok lehetnek jelen, 
megfigyelő vagy egyéb más személy nem. 
 
3.3.3.3 Az intézmény önértékelésének folyamata 
 

A teljes körű intézményi önértékelés az éves önértékelési terv szerint történik, az 
értékeléshez az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást.  

 
A folyamat az alábbi lépések mentén összegezhető: 
1. Az éves önértékelési tervben kijelölt kollégák egyeztetik a részleteket a vezetővel, közösen 

meghatározzák az értékelésbe bevonandó további partnerek körét. 
2. A tájékoztatással megbízott kolléga tájékoztatja, felkészíti a partnereket. 
3. A feladattal megbízott kollégák megvizsgálják az intézményre vonatkozó előző tanfelügyeleti 

ellenőrzés és önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó intézkedési terveket, a vezetői 
és a korábbi pedagógus önértékelési eredményeket, és az intézmény alaptevékenységét 
meghatározó dokumentumokat, valamint a kérdőíves felmérések eredményeit, majd rögzítik 
a jegyzőkönyvben a dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre 
adott szempontok mentén rögzítik a tapasztalataikat. 

4. A felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján 
interjúterveket készítenek, lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok 
kivonatát rögzítik a jegyzőkönyvben. 

5. A kitöltött jegyzőkönyvet az erre kijelölt kolléga feltölti az informatikai rendszerbe, amely azt 
elérhetővé teszi a vezető részére. A jegyzőkönyv aláírt 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. 

6. A vezető az értékelésében részt vevő kollégák bevonásával minden elvárás esetében az 
informatikai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául 
szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat. 

7. A vezető az értékelésben részt vevő kollégák segítségével értékelési területenként 
meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket (amennyiben van ilyen). Az értékelés 
az informatikai rendszerben történik, amely az eredményt elérhetővé teszi a vezető és az 
Oktatási Hivatal számára. 
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8. A vezető a nevelőtestület bevonásával az önértékelés eredményére épülő intézkedési tervet 
készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az intézkedési tervet a rendszer elérhetővé 
teszi az Oktatási Hivatal és a külső szakértők számára. Az intézményvezető a szaktanácsadók 
részére a helyszínen biztosítja a betekintés lehetőségét az intézkedési tervbe. 

9. A fenntartó megjegyzéseket fűzhet az intézményvezető által eljuttatott intézkedési tervhez, 
annak megvalósítása érdekében. 
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