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Az önértékelés alapja 

 Jogszabályok: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. § és a 86-87. §) 

 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. §) 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intéz-

ményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet) 

 Útmutatók: 

 Országos Tanfelügyelet – kézikönyv gimnáziumok, kollégiumok számára (harma-

dik, javított kiadás) 

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (harmadik, javított változat) 

 Önértékelési kézikönyv gimnáziumok, kollégiumok számára (harmadik, javított ki-

adás) 

1. Az önértékelés célja 

Az intézményi önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint az 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 fejleszthető területeket, és ezek alapján fejlesztéseket tervez-

zen, azokat intézkedési tervben rögzítse, és adott időintervallumon belül ennek teljesülését, 

eredményességét felülvizsgálja. A kollégium szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési 

programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok 

megvalósításának eredményességét. 

Az intézményi átfogó önértékelés része a pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése. 

2. Az önértékelési csoport 

Az önértékelésben a nevelőtestület minden tagja részt vesz, a folyamatokat egy hatfős belső 

ellenőrzési csoport irányítja (BECS), melynek vezetőjét az intézményvezető bízza meg. 

A BECS feladatai: 

 a jogszabályi változások nyomon követése, 

 az intézményi elvárás-rendszer meghatározása, pontosítása, 

 az adatgyűjtéshez szükséges kérdőívek, interjúk összeállítása, 

 az éves terv és ötéves teljes intézményi önértékelési terv elkészítése, 

 az önértékelésben érintett kollégák tájékoztatása,  

 az értékelésbe bevont kollégák felkészítése, feladatmegosztása, segítése, 

 az OH által működtetett informatikai tájékoztató felület kezelése. 
 

3. Az önértékelés folyamata 

1. Tantestület tájékoztatása 

2. Szabályzat elfogadása, pontosítása 
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3. Intézményi elvárás-rendszer meghatározása: 

 Intézményi dokumentumok felülvizsgálata - rövid, egyszerű célok és feladatok, 

mérhető teljesítmények és elvárások megfogalmazása 

 Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és intéz-

mény szintjén) 

4. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés 

5. Szintenként az önértékelés elvégzése 

6. Az összegző értékelések elkészítése 

7. Éves önértékelési terv készítése 

8. Öt évre szóló önértékelési program készítése 

4. Az önértékelés tervezése 

Az önértékelés három szintje: 

 pedagógusi, 

 vezetői és 

 intézményi szint. 

Az intézményi átfogó önértékelés a pedagógus esetében a pedagóguskompetenciákra épülő 

nyolc területen, a vezető esetén az intézményvezetői kompetenciákra épülő öt területen, míg 

az intézményi önértékelés a pedagógusok és vezetőre vonatkozó eredmények figyelembe 

vételével hét területen történik. A pedagóguskompetenciák értékelésének alapja az adott 

tanév szeptember 1-jén hatályos jogszabályokban és kézikönyvekben javasolt intézményi 

elvárás-rendszer. 

Szint Pedagógus Vezető Intézmény 

T
er

ü
le

te
k

 

1. Pedagógiai, módszertani fel-

készültség 

1. A tanulás és tanítás stra-

tégiai vezetése és opera-

tív irányítása 

1. Pedagógiai folyama-

tok 

2. Pedagógiai folyamatok, tevé-

kenységek tervezése és meg-

valósításukhoz szükséges 

önreflexiók 

2. A változások stratégiai 

vezetése és operatív irá-

nyítása 

2. Személyiség- és kö-

zösségfejlesztés 

3. A tanulás támogatása 3. Önmaga stratégiai veze-

tése és operatív irányí-

tása 

3. Eredmények 

4. A tanuló személyiségének 

fejlesztése, az egyéni bánás-

mód érvényesülése, a hátrá-

nyos helyzetű, sajátos neve-

lési igényű vagy beilleszke-

dési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, 

tanuló többi gyermekkel, ta-

nulóval együtt történő sike-

res neveléséhez, oktatáshoz 

szükséges megfelelő mód-

szertani felkészültség 

4. Mások stratégiai veze-

tése és operatív irányí-

tása 

4. Belső kapcsolatok, 

együttműködés, kom-

munikáció 

5. A tanulói csoportok, közös-

ségek alakulásának segítése, 

fejlesztése, esélyteremtés, 

5. Az intézmény stratégiai 

vezetése és operatív irá-

nyítása 

5. Az intézmény külső 

kapcsolatai 
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nyitottság a különböző társa-

dalmi-kulturális sokféle-

ségre, integrációs tevékeny-

ség, osztályfőnöki tevékeny-

ség 

6. A pedagógiai folyamatok és 

a tanulók személyiségfejlő-

désének folyamatos értéke-

lése, elemzése 

 6. A pedagógiai munka 

feltételei 

7. Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, probléma-

megoldás 

 7. A Nemzeti alaptan-

tervben megfogalma-

zott elvárásoknak és a 

pedagógiai program-

ban megfogalmazott 

intézményi céloknak 

való megfelelés 

8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

  

 

Szint Pedagógus Vezető Intézmény 

M
ó
d

sz
er

ek
  

Dokumentumelemzés 

1. Az előző pedagógusellenőr-

zés (tanfelügyelet) és az in-

tézményi önértékelés adott 

pedagógusra vonatkozó ér-

tékelőlapjai 

2. Tanmenet, tematikus tervek 

és az éves tervezés egyéb do-

kumentumai 

3. Óraterv 

4. Egyéb foglalkozások terve-

zése (szakköri napló, egyéni 

fejlesztési terv) 

5. Napló 

6. Tanulói füzetek 

1. Az előző vezetői ellen-

őrzés (tanfelügyelet) és 

az intézményi önértéke-

lés adott vezetőre vonat-

kozó értékelőlapjai 

2. Vezetői pályázat/prog-

ram 

3. Pedagógiai Program 

4. Egymást követő két 

tanév munkaterve és az 

éves beszámolók 

5. Szervezeti és Működési 

Szabályzat 

1. Pedagógiai Program 

2. Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzat 

3. Egymást követő két 

tanév munkaterve és 

az éves beszámolók 

4. Továbbképzési prog-

ram – beiskolázási 

terv 

5. Kompetenciamérés 

eredménye öt tanévre 

visszamenőleg 

6. Pedagógus önértékelés 

eredményeinek ösz-

szegzése 

7. Az előző intézményel-

lenőrzés (tanfelügye-

let) és az intézményi 

önértékelés értékelő 

lapjai, valamint a kap-

csolódó intézkedési 

tervek 

8. A pedagógiai munka 

infrastruktúrájának 

megismerése 

9. Elégedettségmérés 

Óra-, foglalkozáslátogatás 
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1. Két óra/foglalkozás megfi-

gyelése és a látottak meg-

beszélése 

— — 

Interjúk 

1. pedagógussal 

2. vezetőkkel 

1. vezetővel 

2. fenntartóval 

3. vezető társakkal 

1. vezetővel – egyéni 

2. pedagógusok képvise-

lőivel – csoportos 

3. szülők képviselőivel – 

csoportos (Szülői 

Szervezet) 

Kérdőíves felmérés 

1. önértékelő  

2. szülői (kizárólag a Szülői 

Szervezet írásban benyúj-

tott kérelme alapján) 

3. munkatársi (Kizárólag a 

pedagógiai szakmai 

– tanfelügyeleti – ellenőr-

zésben részt vevő pedagó-

gus esetén.  

Kitölti: a pedagógus 

munkáját legjobban is-

merő kollégák közül leg-

alább 1 fő.) 

4. tanulói (Kizárólag a Diák-

önkormányzat írásban be-

nyújtott kérelme alapján. 

Kitölti: véletlenszerűen 

kiválasztott legalább 15 

tanuló, a kitöltés önkén-

tes, legalább 5 kitöltött 

kérdőív.) 

1. önértékelő 

2. nevelőtestületi 

3. szülői (kizárólag a Szü-

lői Szervezet írásban 

benyújtott kérelme alap-

ján) 
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5. Az önértékelés ütemezése 

Pedagógusértékelés – ötévenként 

 Évente a tantestület körülbelül 20 %-ának értékelését az alábbi szempontok figyelembe 

vételével tervezzük: 

 az a pedagógus, akinek a pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzésére az adott 

tanévben sor kerül 

 minősítésre jelentkezők; 

 gyakornokok; 

 a keret feltöltése munkaközösségenként arányosan. 

 Minden év június 30-ig a tantestülettel ismertetni kell a következő tanévben önértéke-

lésre kijelölt pedagógusokat, valamint azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés 

során. 

 Minden pedagógus értékelésében 3-4 fő vesz részt, de egy pedagógus évente maximum 

3 fő értékelésébe vonható be: 

 munkaközösség-vezető – óra/foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjú 

(értékelt pedagógussal, intézményvezetővel) 

 szakos kolléga (szakhoz közeli, ha nincs szakos) – óra/foglalkozáslátogatás 

 intézményvezető/helyettes – óra/foglalkozáslátogatás, értékelő beszélgetés 

 nem szakos kolléga – dokumentum-elemzés 

 nem szakos kolléga – interjúk, kérdőíves felmérések 

 Az értékelők legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezzenek. 

 Az értékelést végzők az óralátogatás, és az interjú napját követő 30 napon belül elkészí-

tik a maguk területén az összegző értékelést. 

 Az értékelt pedagógus az összegző értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül, 

elkészíti a saját önértékelését és két évre szóló önfejlesztési tervét 

Vezetők értékelése – a 2. és 4. évben 

 Az intézményvezető és helyetteseinek értékelése ugyanabban az évben az értékelő cso-

port két tagjának bevonásával történik. A két tag feladatai: 

 interjúk 

 kérdőívek 

 Az értékelők az interjút követő 30 napon belül elkészítik az összegző értékelést.  

 A vezetők az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül elkészítik a saját önér-

tékelésüket és a két évre szóló önfejlesztési tervet. 

 Az intézményvezető az elkészült önértékelést, fejlesztési tervet és összegző értékelést 

legkésőbb a tanévnyitó értekezletig eljuttatja a fenntartóhoz. 

 Az önértékelési csoport a tanévzáró értekezletig elkészíti az összegző értékelést 
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Intézményi értékelés – 5 évenként 

 Az értékelésben a BECS munkacsoport tagjai vesznek részt.  

 Az intézményi éves önértékelési terv készítésének határideje: minden évben a tanév-

nyitó értekezlet.  

 Az ötéves önértékelési program készítésének határideje: az 5. évet követő tanévnyitó 

értekezlet. 

 Az önértékelési program módosítására a fenntartó, a vezető, a munkacsoport valamint 

a tantestület 20%-ának javaslatára kerülhet sor. 

6. Az összegző értékelések 

A munkacsoport tagjai készítik el a pedagógusok, vezetők és intézményi önértékelések ösz-

szegzését. 

Az összegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre és a fejleszthető 

területekre. 

Erősségek azok, amelyek 80% feletti, fejleszthető területek azok, amelyek 50% alatti érté-

kelést kaptak. A fejleszthető területek közé kell sorolni azokat is, melyek szélsőséges érté-

keket kaptak (szórásuk nagy). 

Az interjúknál az abban résztvevők összegzésképpen fogalmazzák meg az erősségeket és 

fejleszthető területeket. 

7. A dokumentumok kezelése 

Az intézményi értékelések (pedagógusi, vezetői és intézményi önértékelés) dokumentumait 

az iskola digitálisan archiválja, a pedagógus összegző értékelését és önfejlesztési tervét 

nyomtatott formában a személyi anyagban őrzi, a vezetői önfejlesztési tervet és az intézke-

dési tervet eljuttatja a fenntartóhoz. 

Az intézmény a szaktanácsadás, tanfelügyeleti – beleértve ehhez kapcsolódó önértékelési 

dokumentumokat – és szakértői ellenőrzés dokumentumait nyomtatott formában, a szemé-

lyi anyagban, elektronikusan az OH támogató felületén tárolja, kivonatát pedig a honlapon 

megjeleníti. 

8. Nyilvánosság, hozzáférhetőség 

Az összegző értékelés egyéni hozzájáruló nyilatkozatok alapján részben vagy egészben 

nyilvánosságra hozható (honlapon megjeleníthető). 

Az értékeléseknek az önértékelési csoport tagjai, valamint az intézményvezetés és a szemé-

lyi anyagot kezelő munkatárs számára hozzáférhető helyen kell lenniük. 

Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek számára: szaktanács-

adó, tanfelügyelő, szakértő, munkáltató, fenntartó. 

Kérés esetén az intézményvezető tájékoztatást nyújthat az értékelésben részt vevő felek ré-

szére az eredményről (az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében). 
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9. Az önértékeléshez kapcsolódó feladatok javasolt megoszlása 

 önértékelést tá-

mogató munka-

csoport 

önértékelő 

pedagógus 
további 

kollégák 
intézmény- 
vezető 

szülők, ta-

nulók, 

egyéb 

partnerek 

tervezés x     

tájékoztatás, felkészítés x x x  x 

adatgyűjtés  x x x x 

értékelés  x    

folyamatba épített támogatás x     

minőségbiztosítás x     

adatszolgáltatás (fenntartónak)    x  

1. táblázat. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó feladatok megoszlása 

 önértékelést támogató 

munkacsoporttagok 
önértékelő 

vezető 
további 

kollégák 
szülők, ta-

nulók, 

egyéb 

partnerek 

tervezés x    

tájékoztatás, felkészítés x x x x 

adatgyűjtés  x x x 

értékelés  x   

folyamatba épített támogatás x    

minőségbiztosítás x    

adatszolgáltatás (fenntartónak)  x   

2. táblázat. A vezető önértékeléséhez kapcsolódó feladatok megoszlása 

 önértékelést támogató 

munkacsoporttagok 
intézményvezető további 

kollégák 
szülők, ta-

nulók, 

egyéb 

partnerek 

tervezés x    

tájékoztatás, felkészítés x x x x 

adatgyűjtés   x x 

értékelés  x   

folyamatba épített támogatás x    

minőségbiztosítás x    

adatszolgáltatás (fenntartónak)  x   

3. táblázat. Az intézmény önértékeléséhez kapcsolódó feladatok megoszlása 
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10. Mellékletek 

GIMNÁZIUM 

1. számú melléklet: Pedagógus önértékelési szempontok és elvárások 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen a módszertani 

felkészültsége? 

Milyen módszereket alkalmaz 

a tanítási órákon és egyéb fog-

lalkozásokon? 

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani 

tudást tükröz. 

Ismeri az intézményében folyó pedagógiai munka tartalmi meg-

határozására és szervezésére vonatkozóan alkalmazott, a Kor-

mány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi sza-

bályozó dokumentumokat és az intézménye pedagógiai program-

jának a saját szakterületére vonatkozó főbb tartalmait. 

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, tantárgya sajátossá-

gaihoz és a tanulócsoport sajátosságaihoz igazodó megismerési fo-

lyamatokat, nevelési tanítási módszereket, eszközöket. 

Hogyan, mennyire illesz-

kednek az általa alkalma-

zott módszerek a tananyag-

hoz? 

Ismeri és tudatosan felhasználja szakterülete, tantárgya kapcsola-

tait más műveltségterületekkel, tantárgyakkal. 

Ismeri a szakterülete, tantárgya szempontjából fontos információ-

forrásokat, azok pedagógiai felhasználásának lehetőségeit, meg-

bízhatóságát, etikus alkalmazását. 

Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai helyzethez 

igazodó. 
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2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen a pedagógiai 

tervezőmunkája: terve-

zési dokumentumok, 

tervezési módszerek, 

nyomon követhetőség, 

megvalósíthatóság, rea-

litás? 

Egységes rendszerbe illesztve tervezi az adott pedagógiai célok-

nak megfelelő stratégiákat, folyamatot, munkaformát, módszere-

ket, eszközöket. 

Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt szerepet kap a tanulók te-

vékenységeinek fejlesztése. 

Hogyan viszonyul a ter-

vezés a tanulók adottsá-

gaihoz, igényeihez? 

Terveiben szerepet kap a tanulók motiválása motivációjuk fej-

lesztése. 

Tervező tevékenysége során a tanulási folyamatba illeszti a foglal-

kozáson, a tanórán kívüli ismeret- és tapasztalatszerzési lehetősé-

geket. 

Megtervezi a tanulók és nevelt oktatott csoportok értékelésének 

módszereit, eszközeit. 

A tervezés során ho-

gyan érvényesíti a Nem-

zeti alaptanterv és a pe-

dagógiai program neve-

lési céljait, hogyan ha-

tároz meg pedagógiai 

célokat, fejleszthető 

kompetenciákat? 

Tervei készítése során figyelembe veszi az intézménye vonatko-

zásában alkalmazott tantervi, tartalmi és intézményi belső elvárá-

sokat, valamint az általa nevelt, oktatott egyének és csoportok 

fejlesztési célját. 

Hogyan épít tervező-

munkája során a tanu-

lók előzetes tudására és 

a tanulócsoport jellem-

zőire? 

Tervező tevékenységében épít a szociális tanulásban rejlő lehető-

ségekre. 

A tanulók optimális fejlődését elősegítő, az egyéni fejlődési sajá-

tosságokhoz igazodó, differenciált tanítási-tanulási folyamatot 

tervez. 

A tanulók fejlettségére is figyelemmel bevonja őket a nevelés-ok-

tatás és tanulás-tanítás tervezésébe. 
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3. A tanulás támogatása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Mennyire tudatosan és 

az adott helyzetnek 

mennyire megfelelően 

választja meg és alkal-

mazza a tanulásszerve-

zési eljárásokat? 

Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát. 

A tanulók hibázásait tévesztéseit a tanulási folyamat szerves ré-

szeinek tekinti, és a megértést segítő módon reagál rájuk. 

Hogyan motiválja a ta-

nulókat? Hogyan kelti 

fel a tanulók érdeklődé-

sét, és hogyan tartja 

fenn a tanulók figyel-

mét, érdeklődését? 

Felkelti és fenntartja a tanulók érdeklődését. 

Hogyan fejleszti a tanu-

lók gondolkodási, prob-

léma- megoldási- és 

együttműködési képes-

ségét? 

Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási folyamat során tapasztalt 

megértési nehézségeket. 

Fejleszti a tanulók tanulási képességeit. 

Milyen tanulási teret, 

tanulási környezetet 

hoz létre a tanulási fo-

lyamatra? 

A tanulás támogatása során épít a tanulók egyéni céljaira és szük-

ségleteire a tanuló és tanulócsoport sajátosságaira. 

Nyugodt, és biztonságos nevelési, tanulási környezetet teremt. 

Hogyan alkalmazza a 

tanulási folyamatban az 

információ-kommuni-

kációs technikákra 

épülő eszközöket, digi-

tális tananyagokat? Ho-

gyan sikerül a helyes 

arányt kialakítania a 

hagyományos és az in-

formáció-kommuniká-

ciós technológiák kö-

zött? 

Ösztönzi a tanulókat a hagyományos és az infokommunikációs 

eszközök célszerű, kritikus etikus használatára a tanulási folya-

matban. 

Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási 

eszközöket biztosít. 

Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, elismeri, és a tanítás-

tanulási folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket és ötleteiket. 
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4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló többi 

tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felké-

szültség 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan méri fel a tanulók ér-

telmi, érzelmi, szociális és er-

kölcsi állapotát? Milyen haté-

kony tanuló-megismerési 

technikákat alkalmaz? 

A nevelési- oktatási folyamatban a tanulók értelmi, ér-

zelmi, szociális és testi sajátosságaira egyaránt kiemelt fi-

gyelmet fordít. 

Tudatos értékválasztásra és saját értékrendjük kialakítására 

ösztönzi a tanulókat. 

Tudatosan alkalmazza a tanulók sokoldalú megismerését 

szolgáló pedagógiai-pszichológiai módszereket. 

Hogyan jelenik meg az egyéni 

fejlesztés, a személyiségfej-

lesztés a pedagógiai munkájá-

ban, a tervezésben (egyéni ké-

pességek, adottságok, fejlő-

dési ütem, szociokulturális 

háttér)? 

Tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket, amelyek 

segítik a tanulók komplex személyiségfejlődését. 

Tiszteletben tartja a tanulók személyiségét, tudatosan ke-

resi a bennük rejlő értékeket, a tanulókhoz felelősen és el-

fogadóan viszonyul. 

Megismerteti a tanulókkal az érintett korosztályra a tan-

tervi, tartalmi szabályozókban meghatározott egyetemes 

emberi és nemzeti értékeket és azok tiszteletére neveli 

őket. 

Milyen módon differenciál, 

alkalmazza az adaptív okta-

tás gyakorlatát? 

Az együttnevelés keretei között is módot talál a tanulók 

esetében az egyéni fejlődés lehetőségeinek megteremté-

sére. 

Milyen terv alapján, hogyan 

foglalkozik a kiemelt figyel-

met igénylő tanulókkal, ezen 

belül a sajátos nevelési igé-

nyű, a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel 

küzdő, a kiemelten tehetséges 

tanulókkal, illetve a hátrá-

nyos és halmozottan hátrá-

nyos helyzetű tanulókkal? 

Felismeri a tanulók személyiségfejlődési – az esetleges je-

lentkező - tanulási nehézségeit, és képes számukra haté-

kony segítséget nyújtani, vagy szükség esetén más szakem-

bertől segítséget kérni. 

Felismeri a tanulókban a tehetség ígéretét, és tudatosan se-

gíti annak kibontakoztatását. 
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5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen módszereket, 

eszközöket alkalmaz a 

közösség belső struktú-

rájának feltárására? 

A pedagógus az általa vezetett tanulócsoportok fejlesztését a kö-

zösség struktúrájának feltárására, a közösségfejlesztés folyamatá-

nak ismeretére, és a csoportok tagjainak egyéni és csoportos 

szükségleteire, sajátosságaira alapozza. 

Hogyan képes olyan ne-

velési, tanulási környe-

zet kialakítására, 

amelyben a tanulók ér-

tékesnek, elfogadottnak 

érezhetik magukat, 

amelyben megtanulják 

tisztelni, elfogadni a kü-

lönböző kulturális kö-

zegből, a különböző tár-

sadalmi rétegekből jött 

társaikat, a különleges 

bánásmódot igénylő, és 

a hátrányos helyzetű ta-

nulókat is? 

Ösztönzi a tanulók közötti véleménycserét, fejleszti kommuniká-

ciós képességüket, fejleszti a tanulókban az érvelési kultúrát. 

Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi és értékként közve-

títi a tanulók és tanulóközösségek eltérő kulturális, társadalmi 

háttérből adódó sajátosságait. 

A tanulókat egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támoga-

tására, előítélet mentességre neveli. 

Pedagógiai tevékenységében a nevelt, oktatott tanulók életkorá-

ból következő fejlődés-lélektani jellemzőik ismerete tükröződik. 

Hogyan jelenik meg a kö-

zösségfejlesztés a pedagó-

giai munkájában (helyze-

tek teremtése, eszközök, az 

intézmény szabadidős te-

vékenységeiben való rész-

vétel)? 

Megteremti az általa irányított nevelési, oktatási folyamat során 

az együttműködési képességek fejlődéséhez szükséges feltétele-

ket. 

Melyek azok a probléma- 

megoldási és konfliktuske-

zelési stratégiák, amelyeket 

sikeresen alkalmaz? 

Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktusok megelő-

zésének és kezelésének módszereit. 

A tanulók nevelése, oktatása során a közösség iránti szerepválla-

lást erősítő helyzeteket teremt. 
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6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen ellenőrzési és értéke-

lési formákat alkalmaz? 

A tantervi tartalmakat a tanulók egyéni pedagógiai, pszicholó-

giai szükségleteihez is igazodva eredményesen és adaptív mó-

don alkalmazza. 

Változatos pedagógiai értékelési módszereket alkalmaz, a neve-

lési-oktatási folyamatban célzottan alkalmazza a diagnosztikus, 

a fejlesztő és összegző értékelési formákat. 

Az adott nevelési helyzetnek megfelelő ellenőrzési, értékelési 

módszereket használ.  

Pedagógiai céljainak megfelelő ellenőrzési, értékelési eszközö-

ket választ vagy készít. 

A tanulóknak személyre szabott értékelést ad. 

Mennyire támogató, fej-

lesztő szándékú az értéke-

lése? 

A tanulói, a tanulói tevékenység rendszeres ellenőrzésének 

eredményeit szakszerűen elemzi, értékelésüket rendszeresen 

felhasználja fejlesztési céljainak, feladatainak kijelölésében. 

Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe veszi 

azok várható hatását a tanulók személyiségének fejlődésére. 

A tanulók számára adott visszajelzései rendszeresek, egyértel-

műek, tárgyilagosak. 

Milyen visszajelzéseket ad a 

tanulóknak? Visszajelzései 

támogatják-e a tanulók ön-

értékelésének fejlődését? 

Elősegíti a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fej-

lődését. 
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7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Szakmai és nyelvi szem-

pontból igényes-e a nyelv-

használata (az életkornak 

megfelelő szókészlet, arti-

kuláció, beszédsebesség 

stb.)? 

Tevékenysége során az intézményi pedagógiai programhoz iga-

zodóan és a pedagógiai céljainak megfelelően érthetően és hitele-

sen kommunikál. 

Milyen módon működik 

együtt pedagógusokkal és a 

pedagógiai munkát segítő 

más felnőttekkel a pedagógiai 

folyamatban? 

A tanulók nevelése-oktatása érdekében kezdeményezően együtt-

működik a pedagógustársaival, a pedagógiai munkát segítő szak-

emberekkel és a szülőkkel. 

A tanulókkal történő együttműködés elveit és formáit az alkalma-

zott pedagógiai program és az intézményi dokumentumok keretei 

között a tanulók személyiségfejlődését figyelembe véve alakítja 

ki és valósítja meg. 

Reális önismerettel rendelke-

zik-e? Jellemző-e rá a reflek-

tív szemlélet? Hogyan fo-

gadja a visszajelzéseket? Ké-

pes-e önreflexióra? Képes-e 

önfejlesztésre? 

Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos rendszeres vissza-

jelzéseket, nyitott azok befogadására. 

Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az álláspontját, képes 

másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. 
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8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Saját magára vonatkozóan ho-
gyan érvényesíti a folyamatos 
értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és alkalmazkodik a 

szerepvállalásokhoz  

Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi. 

. 
Mennyire tájékozott peda-

gógiai kérdésekben, ho-

gyan követi a szakmában 

történteket? 

A pedagógiai feladatok megoldásában együttműködik pedagógus-

társaival, munkaközösségeivel, a nevelő-oktató munkát segítő 

munkatársaival, a tanuló fejlődését támogató más szakemberekkel. 

Fontos számára tudásának folyamatos megújítása, a megszerzett 

tudását a pedagógiai gyakorlatában eredményesen alkalmazza. 

Hogyan nyilvánul meg kez-

deményezőképessége, fele-

lősségvállalása a munkájá-

ban? 

Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, javas-

lataival kezdeményező szerepet vállal. 
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2. számú melléklet: A dokumentumelemzés vizsgálati szempontjai 

Az előző, pedagógusra vonatkozó ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az önértékelés során 

feltöltött önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi önértékelés(ek) adott pedagó-

gusra vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési tervei: 

1. Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

2. Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek 

a fenti eredmények? 

3.  Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügye-

leti eredményekhez képest az egyes területeken? 

A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai: 

1. Hogy jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

2. Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósu-

lását? 

3. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek és egyéb foglalkozások tervezése 

a tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

4. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek és egyéb foglalkozások tervezése 

a személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

5. Hogy jelennek meg az éves tervezésben a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kap-

csolatos feladatok? 

6. Hogy jelennek meg az éves tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

7. Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

8. Hogy jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

9. Hogy jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság? 

10. Hogy jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyama-

tok? 

11. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? 

12. Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket? (Tankönyv, 

munkafüzet, e-eszközök.) 

13. Milyen elemeket tartalmaz az osztályfőnöki munka éves tervezése? Azok hogyan 

kapcsolódnak az intézmény nevelési céljaihoz? 

Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése: 

1. A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó kor-

szerű szaktudományos ismereteknek? 

2. Hogy jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

3. A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulás-

szervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 
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4. A célkitűzés mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

5.  Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz kohe-

renciája? 

6. Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások terve-

zésében? 

7. Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? 

8. Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés 

feladatai? 

9. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? 

10. A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport 

életkori sajátosságaival? 

11. A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munka-

tervéhez, célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tu-

dásterületekhez, intézményi innovációhoz.) 

12. Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

Napló: 

1. Hogy követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

2. Hogy követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

3. Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, bejegy-

zések, feljegyzések.) 

4. Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő tanulókra vonatkozó szak-

értői javaslatok? 

5. Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a tanuló szorgal-

mára, viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

Tanulói füzetek: 

1. Hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás? (Rendszeres-

ség.) 

2. Hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

3. A tanulói füzetek tartalma összhangban van-e az éves tervezés dokumentumaival és 

a helyi tanterv követelményeivel? 

4. A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 

5. A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

6. Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a 

személyre szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

7. Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és tapasztalatszer-

zés lehetősége? 
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3. számú melléklet: Az óra-/foglalkozáslátogatás és megbeszélés megfi-

gyelési szempontjai 

1. Milyen volt a pedagógus stílusa? 

2. Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

3. A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözősé-

geket? 

4. A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatok-

ban? 

5. Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a ta-

nulókban az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

6. Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

7. Hogy határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a ta-

nulókkal tudatosítani? 

8. Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek a cél el-

érését? 

9. A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/fog-

lalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

10. Milyen fejlesztési eljárásokat alkalmazott a tanár, hogy a gimnáziumban a tanulók 

tevékenységeik során elsajátítsák a tantárgyi és tantárgyközi ismereteket, és tovább-

fejlesszék – mindenekelőtt kommunikációs és tanulási – képességeiket? 

11. Hogyan éri el a tanár a gimnáziumi nevelés-oktatás egyik legfontosabb célját, hogy a 

tanulókat a logikus, összefüggésekben, folyamatokban, rendszerekben történő gon-

dolkodásra nevelje, valamint képessé tegye az elméleti ismeretek és a gyakorlati al-

kalmazások összekapcsolására? 

12. Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szak-

tárgyhoz kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, 

például IKT- módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

13. Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

14. Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat 

fokozni? 

15. Hogy jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök se-

gítették ezt? 

16. Milyen nevelő hatásokkal törekszik arra a tanár, hogy a tanulók képesek legyenek a 

tudásra épülő, önálló vélemény, álláspont kialakítására, képviseletére, érvelő megvé-

désére, a mérlegelő ítéletalkotásra és az élethosszig tartó tanulás igényének és kész-

ségének kialakítására? 

17. Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették? 

18. Hogyan készíti fel a tanár a konstruktív életvezetésre diákjait, mit tesz a személyiség 

fejlődésében fontos felelős társadalmi magatartás, az együttműködésre és a kooperá-

cióra való készség, a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyek és az 

élethosszig tartó tanulás igényének és készségének kialakítására? 
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19. Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán/fog-

lalkozáson? 

20. Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásá-

ban? 

21. Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való tanu-

lása? 

22. Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

23. Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

24. Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

25. Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

26. Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

27. Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakci-

óit az óramegbeszélésen? 

28. Mennyire volt reflektív a pedagógus? 

  visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra 

  a lényeges mozzanatok tudatosítása 

  alternatív cselekvésmódok kialakítása. 
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4. számú melléklet: Interjúk 

A pedagógusinterjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékelésé-

hez: 

1. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

2. Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rö-

vid távú tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

3. Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső 

struktúráját? 

4. Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel szokott 

együttműködni? 

5. Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat vé-

gez, vállal? 

6. Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a 

korábbi eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

7. A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és 

milyen céllal alkalmaz szívesen? 

8. Milyen fejlesztési eljárásokat alkalmaz a tanár, hogy a gimnáziumban a tanulók tevé-

kenységek során elsajátítsák a tantárgyi és tantárgyközi ismereteket, és továbbfejlesz-

szék – mindenekelőtt kommunikációs és tanulási – képességeiket ? 

9. Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

10. Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfele-

lően? 

11. A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja 

meg a motivációs eszközöket? 

12. Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

13. Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását? 

14. Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

15. Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

16. Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

17. Hogyan készíti fel tanulóit az érettségi vizsgára? 

18. Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájá-

ban? 

19. Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

20. Milyen esetekben, milyen módszerrel készít egyéni fejlesztési tervet? 

21. Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája 

során? 

22. A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését 

ösztönözni? 
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23. Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? 

24. Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő mun-

katársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 

25. Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? 

26. Hogy tartja a kapcsolatot a tanulók szüleivel? 

27. Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, to-

vábblépés igényét? 

28. Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

29. Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez: 

1. Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

2. Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a ta-

nulócsoportoknak? 

3. Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a diákok önálló 

tanulását? 

4. Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a diákok érettsé-

gire való felkészülését? 

5. Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, okta-

tásában? 

6. Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

7. Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

8. Mennyire felel meg a pedagógus értékelő munkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

9. Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

10. Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

11. Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

12. Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

13. Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

14. Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

15. Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

16. Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

17. Mi mindent értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

18. Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

19. Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és 

tart fenn a tanulók és/vagy a szülők körében? 

20. Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét? 
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5. számú melléklet: A pedagógus önértékelő kérdőíve 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mérték-

ben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 kö-

zött, ahol: 

5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

0 = nincs információja. 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az Ön munkájáról valós képet kaphassunk. 

1. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó 

legújabb eredményekről. 

2. Jól ismeri a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményeket. 

3. Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész, az előírá-

soknak megfelelő. 

4. Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket alkalmaz. 

5. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a tanulók előzetes tudását, életkori 

sajátosságait, a környezet lehetőségeit. 

6. Pedagógiai munkájában használja a tantárgyi koncentráció kínálta lehetőségeket. 

7. Pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT alapú oktatási programok 

nyújtotta lehetőségeket. 

8. Tervezőmunkája igazodik a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi 

követelményekhez. 

9. A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőségeket biztosít. 

10. A lemaradó tanulókat korrepetálja. 

11. Tervezőmunkájában fontos szempont a tanulói tevékenységre épülő tanulás. 

12. Tervezőmunkája kiterjed az értékelés tervezésére is. 

13. Pedagógiai munkájában épít a tanulói válaszok, hibák rendszeres 

visszacsatolására. 

14. Jó a kapcsolata a diákokkal. 

15. Pedagógiai munkájára jellemző a példamutatás, a diákok számára követhető 

értékrend átadása. 

16. Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a gyermekek számára. 

17. Értékelése folyamatos, fejlesztő, a tanulók személyiségfejlődésére is kiterjed. 

18. Használja az internet nyújtotta lehetőségeket a tanulás támogatásában. 

19. Értékelésében, visszacsatolásaiban a fejlesztő cél dominál. 
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20. Ellenőrzése, értékelése következetes, a tantervben előírt követelményeknek 

megfelelő. 

21. Teljesíthető követelményeket támaszt. 

22. A diákok önértékelését a sikeres tanulási folyamat részének tekinti. 

23. Értékelésében és a követelmények felállításában a tanterv nyújtotta lehetőségeken be-

lül figyelembe veszi az egyének és a tanulócsoportok sajátosságait. 

24. Az értékelések eredményeit beépíti az egyéni és csoportos fejlesztés céljainak, mód-

szereinek kijelölésébe. 

25. Az értékelés szempontjait, az elvárásokat mindig előre közli a tanulókkal és a szülők-

kel. 

26. Jó a kapcsolata a szülőkkel. 

27. Jó a kapcsolata a kollégákkal. 

28. Gyakran és szívesen vesz részt intézményen belüli vagy kívüli szakmai aktivitásokban 

a nevelő-oktató munkáján túl is. 

29. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 

30. Határozott, szuggesztív az órákon. 

31. Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz részt szakmai vitákban. 

32. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja 

azokat szakmai fejlődése érdekében. 

33. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyisége sajá-

tosságaival. 

34. Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli. 

35. A szakterületére vonatkozó legújabb eredményeket beépíti pedagógiai gyakorlatába. 

36. Szívesen vesz részt innovációban, pályázati feladatokban. 

37. Az önálló tanuláshoz biztosítja a megfelelő útmutatókat, eszközöket. 

38. A tanulói hibákat a tanulási folyamat részeként kezeli, azok tapasztalatait beépíti saját 

pedagógiai gyakorlatába. 

39. Tervezőmunkájában figyelembe veszi a vizuális, auditív, verbális tanulói típusok sajá-

tosságait. 

40. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a különböző tanulási stratégiák kialakí-

tására. 

Kérjük, amennyiben olyan véleménye van a munkájával, személyével kapcsolatban, ame-

lyet nem érintettek a kérdések, és fontosnak tart megjegyezni, írja le ide! 
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6. számú melléklet: A tanulók elégedettségét mérő kérdőív a pedagó-

gus önértékelésében 

A tanulói kérdőívek megküldésére csak az intézményi diákönkormányzat írásban benyújtott 

kifejezett kérelme alapján kerül sor. 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy az alábbi állítások közül melyik mennyire igaz 

a tanárára vonatkozóan! A legördülő menü segítségével válassza ki a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között! 

A számok jelentése a következő: 

5 – teljesen így van 

4 – többségében így van 

3 – általában igaz 

2 – többnyire nincs így 

1 – egyáltalán nem igaz 

0 - nincs információm 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy tanára munkájára vonatkozóan az Ön véleményét 

megismerjük. Segítő közreműködését köszönjük. 

1. Határozott, szuggesztív az órákon. 

2. Tanóráinak a felépítése logikus. 

3. Teljesíthető követelményeket támaszt. 

4. A házi feladatokat, a tanulói munkákat rendszeresen ellenőrzi és értékeli. 

5. A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőséget biztosít. 

6. A lemaradó tanulókat igyekszik felzárkóztatni. 

7. Tanóráin a tanulást támogató rend, fegyelem van. 

8. Feleltetésnél, dolgozatírásnál mindig tudatosítja az elvárásokat. 

9. A dolgozatokat a megadott határidőre kijavítja. 

10. Segítséget nyújt a hiányosságok pótlásában. 

11. Tanórán kívül is lehet rá számítani, ha erre valakinek szüksége van. 
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7. számú melléklet: Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez 

A szülői kérdőívek megküldésére csak az intézményi szülői szervezet írásban benyújtott 

kifejezett kérelme alapján kerül sor. 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mér-

tékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 

között, ahol: 

5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

0 = nincs információja. 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

1. Időben tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a feladatokról, elvárásokról. 

2. Gyermekem otthoni tanulását tanácsaival segíti. 

3. A házi feladatokat, a gyermekem munkáit rendszeresen ellenőrzi. 

4. A szülőkkel való párbeszédét a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való tö-

rekvés, más véleményének tiszteletben tartása jellemzi. 

5. Értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak. 

6. Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése szempontjából hasznos tanácsokat 

ad. 

7. Szülői kérdésre időben és pontosan reagál. 

8. Segítségért fordulhatok hozzá nevelési problémákkal. 

9. Felismeri a tanuló problémáit, tanulási nehézségeit és képes segítséget nyújtani. 

10. A tanulók bizalommal fordulhatnak hozzá. 

11. Gyermekem hosszabb hiányzása esetén lehetőség szerint ad időt és segítséget a fel-

zárkózásához. 
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8. számú melléklet: Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mér-

tékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 

között, ahol: 

5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

0 = nincs információja. 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

1. A kollégákkal való kommunikációját a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre 

való törekvés, más véleményének tiszteletben tartása jellemzi. 

2. Nyitott a tantárgyközi együttműködésre. 

3. A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre. 

4. Szervez vonzó, tanórán kívüli programokat a tanulók számára. 

5. Szükség szerint tájékoztatja a kollégákat a tanulók fejlődéséről, problémáiról. 

6. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja 

azokat szakmai fejlődése érdekében. 

7. Értékelési gyakorlata összhangban van az intézményi elvárásokkal. 

8. Részt vesz szakmai vitákban, ilyenkor nyitott, együttműködő. 

9. Folyamatosan képezi magát, és tudását igény szerint megosztja kollégáival. 

10. Együttműködő, nyitott, és megbízható partner a munkaközösségi munkában. 

11. Részt vesz innovációban, pályázati feladatokban. 
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9. számú melléklet: Vezetői önértékelési szempontok és elvárások: 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen módon biztosítja, 

hogy a tanulás a tanulói 

eredmények javulását 

eredményezze? 

Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő ne-

velési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. 

Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, 

hogy az intézmény elérje a tanulási eredményekre vonatkozó 

deklarált céljait. 

A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére, a tanulói eredmények 

javítására összpontosító nevelő–oktató munkát vár el. 

Hogyan biztosítja a mérési, 

értékelési eredmények be-

építését a tanulási-tanítási 

folyamatba? 

Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, 

értelmezett mérési adatokat, eredményeket felhasználja a straté-

giai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jö-

vőbeli helyzetének megítélésében, különösen a tanulás és tanítás 

szervezésében és irányításában. 

A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló infor-

mációkat, a központi mérési eredményeket elemzi, és levonja a 

szükséges szakmai tanulságokat. 

Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén ala-

puló egyéni teljesítmények összehasonlításáról, változásáról és 

elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a tanuló fejlesztése 

érdekében. 

Hogyan biztosítja a fej-

lesztő célú értékelést, visz-

szajelzést, reflektívitást az 

intézmény napi gyakorla-

tában? 

Irányításával az intézményben kialakítják a tanulók értékelésének 

közös alapelveit és követelményeit, melyekben hangsúlyosan 

megjelenik a fejlesztő jelleg. 

Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül 

a pedagógiai kultúrába. 

Hogyan gondoskodik ar-

ról, hogy a helyi tanterv, a 

tanmenetek, az alkalma-

zott módszerek a tanulói 

igényeknek megfeleljenek, 

és hozzájáruljanak a to-

vábbhaladáshoz? 

A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettan-

tervre és az érettségi követelményekre alapozva az intézmény sa-

játosságaihoz igazítja. 

Irányítja a tanmenetek kidolgozását és összehangolását annak ér-

dekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi tanterv követelmé-

nyeinek teljesítését valamennyi tanuló számára. 
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Hogyan működik a diffe-

renciálás és az adaptív ok-

tatás az intézményben és 

saját tanítási gyakorlatá-

ban? 

Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó 

tanulástámogató eljárásokat, a hatékony tanulói egyéni fejlesz-

tést. 

Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (te-

hetséggondozást, illetve felzárkóztatást igénylők) speciális támo-

gatást kapjanak. 

Nyilvántartja a korai intézményelhagyás kockázatának kitett tanu-

lókat, és aktív irányítói magatartást tanúsít a lemorzsolódás meg-

előzése érdekében.   
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2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan vesz részt az intéz-

mény jövőképének kialakí-

tásában? 

A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intéz-

mény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és vár-

ható változásokat. 

Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjé-

nek, pedagógiai és nevelési elveinek megismerését és tanulási-

tanítási folyamatokba épülését. 

Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, 

célrendszere a vezetői pályázatában megfogalmazott jövőkép-

pel fejlesztő összhangban vannak. 

Hogyan képes reagálni az 

intézményt érő 

kihívásokra, változásokra? 

Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, 

konstruktívan reagál rájuk, ismeri a változtatások szükséges-

ségének okait. 

A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a 

kockázatokat és azok elkerülési módját megosztja kollégáival, 

a felmerülő kérdésekre választ ad. 

Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, érté-

kelni és végrehajtani. 

Hogyan azonosítja azokat 

a területeket, amelyek 

stratégiai és operatív szem-

pontból fejlesztésre szorul-

nak? 

Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. 

Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyen-

geségeit (a fejlesztési területeket), ehhez felhasználja a belső 

és a külső intézményértékelés eredményét. 

Milyen lépéseket tesz az in-

tézmény stratégiai céljai-

nak elérése érdekében? 

Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontá-

sát és összehangolását, biztosítja azok megvalósítását, értéke-

lését, továbbfejlesztését. 

A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat- meghatározá-

sok pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatók. 

Hogyan teremt a környe-

zete felé és a változásokra 

nyitott szervezetet? 

Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit 

a megjelenő változásokról, lehetőséget biztosít számukra az 

önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb 

források). 

A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a tanulás- tanítás 

eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket, inno-

vációkat, fejlesztéseket. 
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3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan azonosítja erőssé-

geit, vezetői munkájának 

fejleszthető területeit, mi-

lyen az önreflexiója? 

Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák vélemé-

nyére. 

Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri 

erősségeit és korlátait. 

Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanu-

lási folyamat részeként értékeli. 

Milyen mértékű elkötele-

zettséget mutat önmaga 

képzése és fejlesztése iránt? 

A tanári szakma és az iskolavezetés területein keresi az új 

szakmai információkat, és elsajátítja azokat. 

Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját 

és mások tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti. 

Hiteles és etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, maga-

tartása a pedagógus etika normáinak megfelel.) 

Időarányosan hogyan telje-

sülnek a vezetői programjá-

ban leírt célok, feladatok? 

Mi indokolja az esetleges 

változásokat, átütemezése-

ket? 

A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe ve-

szi a célok kitűzésében, a tervezésben, a végrehajtásban. 

Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tar-

talmának felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a nevelőtestület 

és valamennyi érintett számára. 
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4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan osztja meg a veze-

tési feladatokat a vezetőtár-

saival, kollégáival? 

A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen 

meghatározza, felhatalmazást ad. 

A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakö-

rébe, majd a továbbiakban a leadott döntési- és hatásköri jogokat 

ő maga is betartja, betartatja. 

Hogyan vesz részt személye-

sen a humánerőforrás ellen-

őrzésében és értékelésében? 

Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-

értékelési rendszer kialakításában (az országos önértékelési rend-

szer intézményi adaptálásában) és működtetésében; 

Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésé-

ben. 

A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet ér-

vényesíti, az egyének erősségeire fókuszál. 

Hogyan inspirálja, motiválja 

és bátorítja az intézményve-

zető a munkatársakat? 

Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. 

A feladatok delegálásánál az egyének erősségeire épít. 

Alkalmat ad a pedagógusoknak személyes szakmai céljaik meg-

valósítására, támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesí-

tésében. 

Hogyan tud kialakítani 

együttműködést, hatékony 

csapatmunkát a kollégák 

között? 

Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat 

(projektcsoport például intézményi önértékelésre), szakjának és 

vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt vesz a team mun-

kában. 

Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli 

együttműködéseket. 

Milyen módon biztosítja és 

támogatja az érintettek, a 

nevelőtestület, az intézmény 

igényei, elvárásai alapján 

kollégái szakmai fejlődését? 

A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, 

hogy az megfeleljen az intézmény szakmai céljainak, valamint a 

munkatársak szakmai karriertervének. 

Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. 
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Hogyan vonja be a vezető az 

intézményi döntéshozatali 

folyamatba a pedagóguso-

kat? 

Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő dönté-

sekbe, döntések előkészítésébe bevonja az intézmény munkatár-

sait és partnereit. 

A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettek-

kel. 

Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve 

hoz döntéseket, old meg problémákat és konfliktusokat. 

Mit tesz a nyugodt munka-

végzésre alkalmas, pozitív 

klíma és támogató kultúra 

megteremtése érdekében? 

Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi köré-

vel, odafigyel problémáikra, és választ ad kérdéseikre. 

Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti 

és tanulási kultúráját a tanulási folyamatot támogató rend jellemzi 

(például mindenki által ismert szabályok betartatása). 

Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az 

újszerű ötleteket. 
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5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan történik a jogsza-

bályok figyelemmel kísé-

rése? 

Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését be-

folyásoló jogi szabályozók változásait. 

A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jog-

szabály-változásokról folyamatosan tájékoztatja. 

Hogyan tesz eleget az in-

tézményvezető a tájékozta-

tási kötelezettségének? 

Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, 

csatornát (verbális, nyomtatott, elektronikus, közösségi média 

stb.) működtet. 

A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű 

kommunikáción alapul. 

Hogyan történik az intéz-

ményi erőforrások elem-

zése, kezelése (emberek, 

tárgyak és eszközök, fizi-

kai környezet)? 

Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg 

(egyenletes terhelés, túlterhelés elkerülés stb.). 

Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény mint léte-

sítmény, és a használt eszközök biztonságos működtetésének 

megszervezése (például nyelvi labor, sportlétesítmények eszkö-

zei, taneszközök, IKT eszközök). 

Hogyan biztosítja az intéz-

ményvezető az intézményi 

működés nyilvánosságát, 

az intézmény pozitív arcu-

latának kialakítását? 

Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfele-

lően hozza nyilvánosságra.  

A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érde-

kében kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet. 

Hogyan biztosítja az intéz-

ményi folyamatok, dönté-

sek átláthatóságát? 

Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, 

ellenőrizhetőségét. 

Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 

Milyen, a célok elérését tá-

mogató kapcsolatrendszert 

alakított ki az intézmény-

vezető? 

Személyesen irányítja az intézmény partneri körének azonosítá-

sát, részt vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket képvi-

selő szervezetekkel (például DÖK, szülői képviselet) történő 

kapcsolattartásban. 

Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan 

együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erő-

források biztosítása érdekében. 
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10. számú melléklet: A dokumentumelemzés szempontjai 

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: 

1.  Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

2.  Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan szület-

tek a fenti eredmények? 

3.  Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügye-

leti eredményekhez képest az egyes területeken? 

Vezetői pályázat/program: 

1. Mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a köz-

nevelési rendszer előtt álló feladatokkal? 

2. Milyen célokat fogalmaz meg az intézményvezető? Ezek milyen kapcsolatban állnak 

a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal? 

3. A stratégiai vezetői célokat hogyan bontotta le operatív célokra? 

4. A vezetői programalkotásban hogyan kapcsolódik a hagyományőrzéshez az innovatív 

gondolkodás, tervezés? 

5. Hogyan tervezi a pedagógusokkal való együttműködést? 

6. Hogyan, milyen témákban jelöli meg erősségeit az intézményvezető? 

7. Hogyan látja a programban vezetői fejlődésének lehetőségeit? 

8. Hogyan jelenik meg a vezetői programban a tanulás eredményességének biztosítása? 

9. Hogyan jelenik meg a programban a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása? 

10. Milyen szerepet kap a programban a fejlesztő célú értékelés, a reflektívitás? 

11. Hogyan jelenik meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése, oktatása a prog-

ramban? 

Pedagógiai program: 

1. Mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a peda-

gógiai program céljaival? 

2. Összhangban állnak a vezetői programban megfogalmazott célok és a pedagógiai 

program céljai? 

3. A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják a tanulói ered-

mények javulását? 

4. A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják a tanulók érett-

ségire való felkészülését? 

5. A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják a fejlesztő szem-

lélet érvényesülését? 
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6. A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják az egyéni bánás-

mód érvényesülését? 

Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók: 

1. Hogyan épülnek be a mérési, értékelési eredmények a tanulási-tanítási folyamatba? 

2. Hogyan irányítja a pedagógiai tervezőmunkát, a tanmenetek, foglalkozási tervek ki-

dolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi 

tanterv követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára? 

3. Mi történik azokkal a területekkel, amelyek stratégiai vagy operatív szempontból fej-

lesztésre szorulnak? 

4. Milyen megvalósult tevékenységek igazolják a vezetői programban leírt célok telje-

sülését? 

5. Milyen dominanciával jelenik meg a dokumentumokban az intézményben működő 

szakmai csoportok munkája? 

6. Mire irányul a dokumentumokban az intézményi erőforrások vezetői elemzése? 

7. Milyen, a célok elérését támogató együttműködési formák jelennek meg az operatív 

tervezésben? 

8. Az éves munkatervek hogyan közvetítik az érintettek számára az aktuális feladatokat? 

9. Az éves beszámolók visszacsatolást adnak-e az érintetteknek az elvégzett feladatok-

ról? 

SZMSZ: 

1. A vezető az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően osztja-e meg a vezetési feladatokat? 

2. Megvalósul-e az SZMSZ-ben előírt eljárásrend szerint a pedagógiai munka belső el-

lenőrzése? 

3. Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert rögzít az SZMSZ? 

4. Milyen a döntéshozatali rendszer szabályozása? 

5. A szabályozás hogyan támogatja az intézményen belüli együttműködéseket? 
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11. számú melléklet: Interjúk 

A vezető munkájáról a munkáltatójával készített interjú javasolt kérdései: 

1. Hogyan kommunikálja a vezető az intézmény jövőképét, céljait? 

2. Hogyan biztosítja a vezető a tanulás-tanítás eredményességét? 

3. Hogyan készíti fel a gimnázium tanulóit az érettségi vizsgára, a munkába állásra il-

letve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére? 

4. Mennyire sikerül a nevelőtestülettel a változások megértetése, kezelése? 

5. Mennyire hatékonyan irányítja a megvalósítást? 

6. Képviseli-e az intézmény érdekeit? 

7. Képviseli-e a pedagógusok érdekeit, intézi-e ügyeiket a fenntartónál? 

8. Elkötelezett-e az intézménye iránt? Ennek milyen jeleit tapasztalják? 

9. Milyen a fenntartóval való együttműködése a változások kezelésében? 

10. Nyitott-e saját maga fejlesztésére, milyen tények mutatják szakmai aktivitását? 

11. Rendszeres-e az intézményben a pedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelése? 

12. Elkötelezett-e a tantestület fejlesztésében, működik-e a belső tudásmegosztás? 

13. Tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz-e? 

14. Hogyan működteti a vezető a nyilvánosság biztosítását? 

15. Hogyan hasznosítja az intézmény kapcsolatrendszerét? 

16. A továbbképzések irányítása összhangban van-e a pedagógiai program céljaival? 

A vezetővel készített interjú javasolt kérdései: 

1. Hogyan történik az intézményben a jövőkép kialakítása? 

2. Hogyan alakítja ki a vezetői jövőképét, és hogyan kommunikálja azt? 

3. Hogyan képes reagálni az intézményt érintő kihívásokra? 

4. Mit tesz az intézmény deklarált céljainak elérése érdekében? 

5. A vezető a stratégiai célokat hogyan bontja le operatív célokra? 

6. Hogyan tudja kommunikálni, elfogadtatni a munkatársaival a változások szükséges-

ségét, értelmét? 

7. Hogyan vonja be a döntés-előkészítő munkába a vezetőtársait, hogyan a pedagóguso-

kat? 

8. Milyen szerepe van a kollégák együttműködésének koordinálásában? 

9. Milyen módszerekkel inspirálja, ösztönzi munkatársait? Ezek közül melyek különö-

sen eredményesek? 

10. Mennyire tartja fontosnak a vezetői munkában a tanulás-tanítás eredményességének 

biztosítását? 

11. Mit tesz az eredményesség biztosítása, a tanulói eredmények javítása érdekében? 
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12. Mit tesz a tanulók érettségire és pályairányítására való felkészítése érdekében? 

13. Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a reflektívitás a vezetői tevékenység-

ben, a működésben? 

14. Hogyan gondoskodik arról, hogy a tanulói igényekhez igazodjon a tanterv, a tanme-

netek, az alkalmazott módszerek? 

15. Hogyan jelenik meg az adaptivitás, differenciálás saját tanítási gyakorlatában, vala-

mint az intézményi működésben? 

16. Mit tesz az inkluzív tanulási környezet megteremtése érdekében? 

17. Mit tesz a pozitív intézményi arculat kialakítása és fenntartása érdekében? 

18. Hogyan működnek az intézményi célok elérését segítő kapcsolatai, hogyan fejleszti 

azokat? 

19. Milyen a kapcsolata a felsőfokú oktatással? Hogyan történik a tanulói életutak köve-

tése, mit tesz a korai iskolaelhagyás elkerülése érdekében? 

20. Milyen információk segítik vezetői munkáját, hogyan használja fel ezeket saját mun-

kájának fejlesztésében? 

21. Milyen mértékű az elkötelezettsége a tanulók, a pedagógusok valamint önmaga kép-

zése, fejlesztése iránt? Miben nyilvánul meg ez az elkötelezettség? 

22. Hogyan, milyen területeken fejleszti folyamatosan önmagát? 

23. Hogyan, milyen témákban történik az önreflexiója, az erősségei, fejleszthető terüle-

teinek meghatározása? 

24. A vezetői programjában megfogalmazott célok megvalósítása milyen eredménnyel 

történt meg (időarányosan)? 

25. Milyen új célok jelentek meg? 

26. Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítani és ho-

gyan? 

A vezetőtársakkal készített interjú javasolt kérdései: 

1. Hogyan, mi alapján változtatja az intézmény a képzési struktúráját? 

2. Milyen szerepe van ebben az intézmény vezetőjének? 

3. Hogyan történik a stratégiai dokumentumok elkészítése, ezekből lebontva az operatív 

munka megtervezése? 

4. Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézmény vezetője a gimnázium céljainak elérése 

érdekében? 

5. Hogyan azonosítják a stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szoruló területe-

ket? Mi a vezető szerepe az azonosítási folyamatban? 

6. Hogyan teremt az intézményvezető a változásokra nyitott szervezetet? Mit tesz ennek 

érdekében? 

7. Hogyan kíséri figyelemmel a jogszabályokat, hogyan tájékoztatja a pedagógusokat? 

8. Hogyan biztosítják az intézményi működés nyilvánosságát, mi ebben a vezető sze-

repe? 
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9. Hogyan biztosítja a vezető az átláthatóságot a vezetésben, irányításban? 

10. Milyen módszerei, eljárásai vannak erre? 

11. Hogyan méri fel, milyen módon támogatja a vezető a kollégák szakmai fejlődését? 

12. Mit tesz az intézményvezető annak érdekében, hogy a pedagógusok nyomon köves-

sék a pedagógiai szakirodalmat? 

13. Mit tesz az intézményvezető, hogy a pedagógusok használják a megszerzett új tudá-

sokat? 

14. Működik-e az intézményben tudásmegosztó fórum, az egymástól való tanulás bármi-

lyen módja? Mi a vezető szerepe a működésben? 

15. A vezető milyen kommunikációs formákat használ, és ezek mennyire eredményesek? 

16. Milyen mértékben vesz részt az intézményvezető a pedagógusok értékelésében? 

17. Hogyan történik az erőforrások elemzése (humánerőforrás, szervezeti kultúra, épüle-

tek, tárgyi eszközök, intézményi környezet)? Milyen feladatot vállal ebben a munká-

ban a vezető? 

18. Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítani és ho-

gyan? 

19. Hogyan méri fel saját erősségeit és a vezetői munka fejleszthető területeit, mit tesz 

saját szakmai fejlődése érdekében? 
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12. számú melléklet: Vezetői önértékelő kérdőív 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mér-

tékben igaz Önre! A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 

és 5 között, ahol: 

5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

0 = nincs információja. 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

Képesítés, felkészültség 

1. Az intézményműködéshez szükséges jogi ismeretekkel és központi elvárásokkal 

tisztában van. 

2. A vezetéstudomány és a pedagógia korszerű irányzataiban, módszereiben tájékozott. 

3. Tudását hatékonyan adja tovább kollégáinak. 

4. Folyamatosan tanul, fejlődik. 

Személyes tulajdonságok 

1. Érvényesíti vezető szerepét. 

2. Elkötelezett az intézmény iránt. 

3. Lelkes, önálló, erős késztetése van eredményt elérni. 

4. Kész a „kiállásra”, még ha népszerűtlen dolgokról is van szó. 

5. Határozott, döntésre képes. 

6. Tettei és szavai egymással összhangban állnak. 

7. Elfogulatlanul kezeli az adódó szülői, diák és pedagógus/alkalmazott konfliktusokat. 

Stratégiai vezetés 

1. Jól látja a szervezet működésének lényegét és haladásának módját. 

2. A szervezeti értékek közvetítésével képes az alkalmazottaknak irányt mutatni. 

3. Az értékek talaján jól megragadja a szervezet céljait és stratégiai tervét. 

4. Képes a napi szintű teendőket a távlati célokhoz igazítani. 

5. Tudatosan kezeli a szervezet erősségeit és gyengeségeit. 

6. Kidolgozza a célokat, a cselekvési sorrendeket és az erőforrásokat összefogó éves 

tervet. 

7. Képes a nevelőtestület többségének figyelmét a célokra összpontosítani. 

8. Képes konstruktívan együttműködni a megfelelő szakemberekkel. 
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A vezető és a változás 

1. Érzékeli a szervezetre ható külső változásokat. 

2. Érzékeli a partnerek elvárásait és igényeit. 

3. Keresi és elfogadja elgondolásainak kritikáját. 

4. A változásokhoz hozzárendeli, megszervezi az erőforrásokat. 

5. Meg tudja értetni a szervezeti tagokkal a változások szükségességét. 

6. Folyamatos fejlesztés jellemzi az intézmény pedagógiai munkáját és a működését. 

7. Az intézményt távol tartja a napi politikától. 

A munkahelyi közösség irányítása 

1. Képes megosztani a vezetési feladatokat. 

2. Bizalmat kiváltó légkört teremt. 

3. Tevékenyen bevonja a szervezeti tagokat az intézmény céljainak kialakításába. 

4. Szorgalmazza a becsületes, nyílt visszajelzést. 

5. Hatékony és eredményes értekezletet tart. 

6. Gondot fordít a kétirányú információáramlásra (alkalmazottak, szülők, tanulók köré-

ben). 

7. Mérésekkel, megfigyelésekkel alátámasztott adatokkal rendelkezik a szervezet álla-

potáról. 

8. Folyamatosan értékeli a tervekhez viszonyított haladást. 

9. Képes megállapítani a „kritikus sikertényezőket”: azt a néhány területet, amelyben 

az elért eredmény sikeres teljesítményhez vezet. 

10. Hatékony a korrekció azonnali megtételében, ha az eredmények jelentősen eltérnek 

a tervtől. 

Munkahelyi motiváció 

1. Jól hasznosítja a feladatkiosztást, mint a pedagógusok fejlesztésének fontos eszkö-

zét. 

2. A pedagógusok munkájának ellenőrzését-értékelését fejlesztési eszközként hasz-

nálja. 

3. Személyes szakmai kapcsolatot létesít munkatársaival, hogy megismerje munkájuk-

kal kapcsolatos céljaikat, problémáikat. 

4. Képes az emberek érdeklődését felkelteni, és a többséget mozgósítani a célok irá-

nyába. 
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13. számú melléklet: A vezető önértékelése, valamint az intézményi ön-

értékelés keretében a pedagógusok elégedettségét 

mérő kérdőív 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyikkel milyen 

mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 

0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 

4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 

0 = Nincs információm. 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

1. Az intézmény nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő 

napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 

2. A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket alkalmaznak. 

3. A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt. 

4. A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint 

történik, amelyet minden pedagógus betart. 

5. A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről, dolgozatai-

kat a tanárok megadott időn belül kijavítják. 

6. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és 

kibontakoztassák egyéni képességeiket. 

7. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és 

rendszeresen kapnak segítséget. 

8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat 

együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi. 

10. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és 

szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 

11. Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára (szakkörök, 

programok stb.) 

12. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 

13. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, rendszeres 

mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 

14. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a ma-

gyarságtudat, a hazaszeretet alakítására. 

15. Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, 

hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 
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16. Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket 

érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdemé-

nyezzenek. 

17. Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a gyer-

mekeiket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, változásokat 

kezdeményezzenek. 

18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben. 

19. A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen határozza meg 

a nevelőtestület feladatait, miközben törekszik az egyenletes terhelés megvalósítá-

sára. 

20. Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti 

feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel. 

21. Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus pedagógus-

magatartás betartatására. 

22. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos. 

23. Az intézményvezetés visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban; 

a visszajelzés és az értékelés korrekt, tényeken alapul. 

24. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben meg-

kapják a munkájukhoz szükséges információkat. 

25. A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai együtt-

működését. 

26. A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket. 

27. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges 

eszközök rendelkezésre állnak. 

28. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközössé-

gek. 

29. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon, to-

vábbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják, és egymás-

nak is átadják. 

30. Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, haté-

konyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyer-

mekükkel kapcsolatos információkhoz. 
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14. számú melléklet: A vezető önértékelése, valamint az intézményi ön-

értékelés keretében a szülők elégedettségét mérő 

kérdőív 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyikkel milyen 

mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 

0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 

4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 

0 = Nincs információm 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

1. Az intézményben a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaikkal kulturált, udva-

rias. 

2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres. 

3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel. 

4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról. 

5. Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit. 

6. Az intézmény eredményesen segíti a tanulmányaiban lemaradó tanulókat. 

7. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

8. Az intézmény ösztönzi a tanulók együttműködését. 

9. Az intézmény fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit. 

10. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, progra-

mok stb.) szervezésére. 

11. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 

12. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, lehetőséget 

teremt a rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 

13. Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyar-

ságtudat, a hazaszeretet kialakítását. 

14. A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy tudatosan 

vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 

15. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik 

munkájukat. 

16. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szü-

lők számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos infor-

mációkhoz 
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15. számú melléklet: Az intézményi önértékelés keretében a tanulók elé-

gedettségét mérő kérdőív javasolt kérdései 

A tanulói kérdőívek megküldésére csak az intézményi diákönkormányzat írásban benyújtott 

kifejezett kérelme alapján kerül sor. 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz 

az iskolájára vonatkozóan! A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

0 = nincs információm.  

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

1. Feleletnél, dolgozatírásnál / vizsgánál mindig tudom, mit várnak el tőlem tanáraim, 

mi alapján értékelik munkámat. 

2. Megfelelő visszajelzést kapok a szóbeli és írásbeli feleleteim, dolgozataim eredmé-

nyeiről. 

3. Dolgozataimat a megadott határidőre kijavítják. 

4. Az iskola segít, hogy megismerjem és fejlesszem képességeimet, s ezeknek megfe-

lelően a lehető legjobb eredményeket érjem el. 

5. Az iskola felkészít a továbbtanulásra. 

6. Ha valamit nem értek, vagy lemaradok a tanulásban, az iskolában segítséget kapok, 

hogy pótoljam a hiányosságokat. 

7. Osztályom együttműködő közösség. 

8. Tanáraim számára nemcsak a tanulmányi eredményeim, hanem a nevelésem is fon-

tos. 

9. Az iskola lehetőséget biztosít számunkra, hogy személyes érdeklődésünknek megfe-

lelően is tanulhassunk (szakkörök, versenyek stb.) 

10. Iskolánk lehetőséget teremt a szabadidő eltöltésére (pl. színház- és múzeumlátoga-

tás, színjátszás, tánc, kirándulás, egyéb szabadidős programok). 

11. Iskolámban hangsúlyt fektetnek a környezettudatos magatartás megismerésére. 

12. Iskolám hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt a 

rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 

13. Iskolám hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a magyarságtu-

dat, a hazaszeretet alakítására. 

14. Az iskolában az oktatásunkhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. 

15. Az iskolában minden diáknak megvan a lehetősége arra, hogy bekapcsolódjon a diá-

kokat érintő döntések előkészítésébe. 

16. Az igazgató jelenléte meghatározó az iskolában. 
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17. Az iskola különböző rendezvényein, programjain családom is részt vehet.  
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16. számú melléklet: Intézményi önértékelési szempontok és elvárások: 

A vastag betűvel jelölt elvárások évente értékelendők. 

1. Pedagógiai folyamatok – I. rész 

Tervezés 

Önértékelési 

szempontok 
Elvárások 

Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív 

tervezés? 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív doku-

mentumainak koherens kialakítását. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény műkö-

dését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt 

adatok), demográfiai, munkaerő- piaci és más külső mutatók (például 

szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és 

értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jö-

vőbeni helyzetének megítélését. 

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény 

munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai 

és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentu-

mokkal és a munkaközösségek terveivel. 

Milyen az intézményi 

stratégiai terv és az ok-

tatáspolitikai közneve-

lési célok viszonya; az 

operatív tervezés és az 

intézményi stratégiai 

célok viszonya? 

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai 

céljaival összhangban készülnek.  Az operatív tervezés a stratégiai cé-

lok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon 

követhető. 
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1. Pedagógiai folyamatok – II. rész 

Megvalósítás 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan történik a ter-

vek megvalósítása? 

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelen-

nek a stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pá-

lyázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. aktuális cél-

jai, feladatai.) 

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, 

munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai 

stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a 

diákönkormányzat bevonásával történik. 

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljá-

rások kiválasztását, alkalmazását. 

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra 

tervezett egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfej-

lesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók és mun-

katársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 

Milyen az intézmény 

működését irányító 

éves tervek és a beszá-

molók viszonya? 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a követ-

kező tanév tervezése. 

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rend-

szerhez. 

Milyen a pedagógusok 

éves tervezésének, és 

tényleges megvalósulá-

sának a viszonya? 

A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vo-

natkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárá-

sokat, valamint az általa nevelt, oktatott egyének és csoportok fejlesztési 

céljait 

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, 

az esetleges eltérések indokoltak. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, 

valamint a tanulói produktumokban 
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1. Pedagógiai folyamatok– III. rész 

Ellenőrzés 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan működik az el-

lenőrzés az intézmény-

ben? 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben 

belső ellenőrzést végeznek. 

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gya-

korisággal, milyen eszközökkel ellenőriz. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és haté-

konyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. 

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, 

szükség esetén korrekciót hajt végre. 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben 

és a pedagógusok önértékelése során is. 
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1. Pedagógiai folyamatok – IV. rész 

Értékelés 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan történik az in-

tézményben az értéke-

lés? 

Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, 

alapját az intézményi önértékelési rendszer jelenti.  

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése 

irányítja, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja 

részt vesz. 

Milyen a pedagógiai 

programban meghatá-

rozott tanulói értékelés 

működése a gyakorlat-

ban? 

Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók 

adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer 

működik. 

A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalma-

zott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) 

alapján történik. 

A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rend-

szert és módszereket, azok szempontjait az általuk megkezdett nevelési-

oktatási folyamat elején megismertetik a tanulókkal és a szülőkkel. 

Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a ta-

nulói teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értéke-

lési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készí-

tenek. 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsa-

tolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének. 
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1. Pedagógiai folyamatok – V. rész 

Korrekció 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Mi történik az ellenőr-

zés, mérés, értékelés 

eredményével? (Elége-

dettségmérés, intézmé-

nyi önértékelés peda-

gógus-értékelés, tanu-

lói kompetenciamérés, 

egyéb mérések. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módo-

sítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk fel-

használása. 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmé-

nyek elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatáro-

zása, és az intézmény a mérési- értékelési eredmények függvé-

nyében korrekciót végez szükség esetén. 

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk 

alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a 

kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására. 

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, 

segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pá-

lyázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása 

természetes gyakorlata az intézménynek. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés – I. rész 

Személyiségfejlesztés 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan valósulnak 

meg a pedagógiai 

programban rögzített 

személyiségfejlesztési 

feladatok? 

A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az ered-

mények (különös tekintettel az osztályfőnökök tevékenységére, a diák-

önkormányzati munkára, az egyéni fejlesztésre). 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas mód-

szereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intéz-

ményben. 

Hogyan fejlesztik az 

egyes tanulók szemé-

lyes és szociális képes-

ségeit (különös tekin-

tettel a kiemelt figyel-

met igénylő tanu-

lókra)? 

A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és 

szociális képességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat 

megosztják egymással. 

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, 

fejlesztési korrekciókat hajtanak végre. 

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentu-

maiban, a mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékeny-

ségek),DÖK programokban. 

Hogyan történik a ta-

nulók szociális hátrá-

nyainak enyhítése? 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a peda-

gógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fej-

lesztő és oktató munkájukban. 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal 

rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről. 

Az intézmény, támogató rendszert működtet: 

  Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez.  

 Integrációs oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti. 

 Képzési, oktatási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és 

működteti is ezeket. 
 Célzott programokat tár fel. 

  Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal.  
 Stb. 
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Hogyan támogatják az 
önálló tanulást, hogyan 
tanítják a tanulást? 

Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai prog-

ramjával összhangban történik a nevelési oktatási módszerek, eljárások 

kiválasztása vagy kidolgozása, és azok bevezetésének megtervezése. 

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési 

igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő 

tanulási eszközöket biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanítása módszer-

tanát. 

Hogyan történik a tanu-
lók egészséges és környe-
zettudatos életmódra ne-
velése? 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakor-

lata a pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a 

beszámolókból követhető. 

A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban al-

kalmazzák a téma elemeit. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés – II. rész 

Közösségfejlesztés 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan segíti az intézmény 
a tanulók együttműködé-
sét? 

A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfej-

lesztési feladatokat megvalósítja az intézmény. 

A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismere-

tével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közös-

ségek fejlesztését. 

A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításá-

nak eredményei, különös tekintettel az osztályfőnökök, a diákönkor-

mányzat tevékenységére, az intézményi hagyományok ápolására, a támo-

gató szervezeti kultúrára.  

Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanu-

lók közötti folyamatos információcserét és együttműködést. 

Az intézmény közösségépítő 
tevékenységei hogyan, mi-
lyen keretek között valósul-
nak meg? 

Közösségi programokat szervez az intézmény. 

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösség-

fejlesztésben. 

Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti 

és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. 

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok 

önszerveződésének lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. 
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3. Eredmények 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen eredményességi mu-
tatókat tartanak nyilván az 
intézményben? 

Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-

tanítás eredményessége. 

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézmé-

nyi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényező indiká-

torok azonosítása  

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

 kompetenciamérések eredményei 

 tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatko-

zóan 

 versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tan-

kerületi szint, települési szint 

 továbbtanulási mutatók 

 érettségi vizsga eredmények 

 egyéb vizsgaeredmények 

 elismerések 

 lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, 

kimaradók, lemaradók) 

 elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, ta-

nuló) 

 neveltségi mutatók 

 stb. 

Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesít-

ményszintje évek óta (a háttérváltozók figyelembevételével) emel-

kedik/a jó eredményt megtartják 

Milyen szervezeti eredmé-
nyeket tud felmutatni az in-
tézmény? 

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények 

alakulása az elvártaknak megfelelő. 

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan 

kiemelt tárgyak oktatása eredményes, amely mérhető módon is do-

kumentálható (az emelt- és középszintű érettségi tantárgyak ará-

nya, eredményei, versenyeredmények, felvételi eredmények, stb.). 

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájá-

rul. 

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 
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Hogyan hasznosítják a belső 
és külső mérési eredménye-
ket? 

Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről 

szóló információk belső nyilvánosságáról. 

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levo-

nása és visszacsatolása tantestületi feladat. 

A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az in-

tézményi önértékelés eljárásában. 

Hogyan kísérik figyelemmel 
a tanulók további tanulási út-
ját? 

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka 

fejlesztésére. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen pedagógus szak-
mai közösségek működ-
nek az intézményben, me-
lyek a fő tevékenységeik? 

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműkö-

dése jellemző, (szakmai) munkaközösségek, egy osztályban tanító peda-

gógusok közössége. 

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési 

körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket 

az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, 

amely tervezett és szervezett formában zajlik. 

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együtt-

működéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a 

munkájukra.  A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai fo-

lyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése. 

A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékeny-

ségén túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással és 

a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák meg-

oldásában. 

Hogyan történik a belső 
tudásmegosztás az intéz-
ményben? 

Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai mű-

helymunka. 

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gya-

korlatok ismertetése, támogatása. 

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly fel-

adatot vállalnak. 
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Hogyan történik az infor-
mációátadás az intéz-
ményben? 

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljá-

rásrendet) alakítottak ki. 

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáram-

lás és a kommunikáció. 

Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú esz-

közeivel. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz 

szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a té-

mában érdekeltek. 

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban 

vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Melyek az intézmény 

legfontosabb 
partnerei? 

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításá-

val megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú 

partnerek kijelölése. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

Mi az egyes partneri kap-
csolatok tartalma? 

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről 

tartalomleírással is rendelkezik. 

Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső 

partnerekkel való egyeztetés. 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, 

elégedettségének megismerése. 

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

Hogyan kapnak tájékoz-
tatást a partnerek az in-
tézmény eredményeiről? 

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékozta-

tási kötelezettségeinek. 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső part-

ereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek bizto-

sítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

Hogyan vesz részt az in-
tézmény a közéletben (te-
lepülési szint, járási/tan-
kerületi szint, megyei 
szint, országos szint)? 

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek 

munkájában és a helyi közéletben. 

Az intézmény megszervezi a tanulók számára a közösségi szolgálatot.  

A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális 

rendezvényeken. 

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik kü-

lönböző helyi díjakkal, illetve az ezekre történő jelölésekkel. 
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6. A pedagógiai munka feltételei – I. rész 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan felel meg az infra-
struktúra az intézmény 
képzési struktúrájának, 
pedagógiai értékeinek, cél-
jainak? 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program meg-

valósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányo-

kat a fenntartó felé. 

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó 

intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény képzési struk-

túráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. 

Hogyan felel meg az intéz-
ményi tárgyi környezet a 
különleges bánásmódot 
igénylő tanulók nevelésé-
nek, oktatásának? 

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézke-

dési tervvel. 

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtör-

ténjen, és ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 

Milyen az IKT-eszközök 
kihasználtsága? 

Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató 

munkájában, az eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyo-

mon követhető. 
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6. A pedagógiai munka feltételei – II. rész 

Személyi feltételek 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan felel meg a hu-
mánerőforrás az intéz-
mény képzési struktúrájá-
nak, pedagógiai értékei-
nek, céljainak? 

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális kép-

pel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás-szük-

ségletéről. 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felme-

rült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szak-

értelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató 

munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. 

Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok 

és szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének 

feladataira. 
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6. A pedagógiai munka feltételei – III. rész 

Szervezeti feltételek 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen szervezeti kultúrája 
van az intézménynek, milyen 
szervezetfejlesztési eljáráso-
kat, módszereket alkalmaz? 

 

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti 

és tanulási kultúra fejlesztésében.  

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, el-

fogadott és betartott normák, szabályok jellemzik. 

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére 

a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. 

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési 

és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 

Milyen az intézmény hagyo-
mányápoló, hagyományte-
remtő munkája? 

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az 

intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésé-

ben, és a nevelő-oktató munka részét képezik. 

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az in-

tézmény múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 

Hogyan történik az intéz-
ményben a feladatmegosztás, 
felelősség- és hatáskörmeg-
osztás? 

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyér-

telmű, az eredményekről rendszeresen beszámolnak. 

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés 

alapján történik. 

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozá-

sában (SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvaló-

sulását. 

Hogyan történik a munka-
társak bevonása a döntés-
előkészítésbe (és milyen té-
mákban), valamint a fejlesz-
tésekbe? 

Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés előkészí-

tésbe történő bevonása - képességük, szakértelmük és a jogszabályi elő-

írások alapján. 

Ennek rendje kialakított és dokumentált. 

Milyen az intézmény innová-
ciós gyakorlata? 

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük 

szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést. 

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolko-

dást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra.  

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkal-

mazására nyitott a testület és az intézményvezetés. 

intézményvezetés. 
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7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan jelennek meg a 
Kormány és az oktatásért 
felelős miniszter által ki-
adott tantervi szabályozó 
dokumentumban megha-
tározott célok a pedagó-
giai programban? 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért 

felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban és az 

érettségi követelményekben foglaltakkal. 

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban 

fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési- oktatási feladatait, céljait. 

Hogyan történik a pedagó-
giai programban szereplő 
kiemelt stratégiai célok 
operacionalizálása megva-
lósítása? 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában 

foglaltak megvalósulását. 

Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek 

terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intéz-

kedési tervekben rögzítésre is kerül. 

A tervek nyilvánossága biztosított. 

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, 

azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai 

tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárá-

sainak. 

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és di-

gitális tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalma-

san, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési 

terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó 

részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. 
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AZ INTÉZMÉNY ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDSZEREI, ESZKÖZEI ÉS 

FOLYAMATA 

17. számú melléklet: A dokumentumelemzés szempontjai 

Pedagógiai program: 

1. Mi a gimnázium pedagógiai hitvallása, van-e olyan pedagógiai elv, amelyet kiemelten 

képvisel? Szerepel-e olyan nevelési-oktatási feladat benne, amely a gimnázium spe-

cialitása? 

2. Hogyan kapcsolódnak az intézmény által megfogalmazott célok a Kormány és az ok-

tatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogal-

mazott elvárásokhoz, és a jogszabályi elvárásokhoz? 

3. A dokumentumban mi igazolja, hogy az intézmény a programját pedagógiai tudatos-

sággal, stratégiát alkotva tervezte meg? 

4. A programban meghatározottak, a gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka peda-

gógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai konkrétak-e, rendelhető-

e hozzájuk tevékenység, megfelelnek-e az intézmény lehetőségeinek, reálisak-e? 

5.  A meghatározott célok megvalósításához szükséges feltételrendszert számba vették-

e? 

SZMSZ: 

1. A szervezet felépítése és működésének jellemzői milyen módon kapcsolódnak az in-

tézmény pedagógiai programjában megfogalmazottakhoz? 

2. Az egyes intézményi közösségek és a szakmai közösségek milyen súllyal jelennek 

meg a szervezet életében? 

3. Mennyire egyértelműek az SZMSZ-ben rögzített hatás- és jogkörök? 

4. Milyen, az információátadással, belső és külső tájékoztatással kapcsolatos szabályo-

kat rögzít az SZMSZ? 

5. Milyen panaszkezelésre vonatkozó szabályokat rögzít az intézményi dokumentumok-

ban? 

Egymást követő 2 tanév munkatervei és az éves beszámolók (a munkaközössé-

gek munkaterveivel és beszámolóival együtt): 

1. Milyen az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 

2. Hogyan jelenik meg az intézményi munkaterv és a munkaközösségek éves terveinek 

egymásra épülése? 

3. Az előző évi értékelésre építve milyen fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási fel-

adatok jelennek meg a munkatervekben? 

4. Milyen aktuális feladatok fogalmazódnak meg a munkatervben, mint kiemelt neve-

lési, oktatási és képzési tartalmak? 
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5. Egyértelműen megjelenik-e az egyes feladatok felelőse, határideje, a végrehajtás el-

lenőrzője? 

6. Hogyan jelennek meg az intézmény hagyományai az éves tervezésben? 

7. A munkatervben meghatározott tartalom megvalósítása reális volt-e? 

8. A beszámolóban megjelent-e a munkatervre vonatkozó reflexió? 

Továbbképzési program – beiskolázási terv: 

1.  Hogyan jelennek meg a pedagógiai programban meghatározott elvek az intézmény 

fejlesztési céljaiban, a továbbképzési programjában, beiskolázási tervében? 

2.  A pedagógusok szakmai megújító képzéseken való részvételét – az intézményi célok 

és szükségletek, valamint az egyéni életpálya figyelembe vételének megfelelően – 

biztosítja-e a továbbképzések tervezése? 

Mérési eredmények adatai, elemzése (országos mérések, kompetenciamérés 

eredménye öt tanévre visszamenőleg): 

Országos kompetenciamérés: 

1. Hogyan viszonyul a gimnázium mérési teljesítménye az országos átlaghoz és a hozzá 

hasonló gimnáziumok átlagához (tantárgyanként, kompetenciatípusonként és mért 

évfolyamonként)? 

2. Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben? 

3. Hogyan viszonyul a gimnáziumban az alapszintet el nem érők aránya az országos 

átlaghoz és a hozzá hasonló gimnáziumok átlagához (tantárgyanként, kompetenciatí-

pusonként és mért évfolyamonként)? 

4. Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben (tantárgyanként, 

kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként)? 

5. Megjelenik-e a gimnázium CSH-indexe a telephelyi jelentésben, azaz mennyire elkö-

telezett a gimnázium tanulói szociokulturális hátterének megismerésében (kompeten-

ciatípusonként és mért évfolyamonként)? 

6. Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben (tantárgyanként, 

kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként)? 

7. Megállapítható-e a gimnázium szociokulturális hátránykompenzáló hatása (tantár-

gyanként, kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként), és ha igen, akkor az mi-

lyen (az átlagnál jobb, átlagos, az átlagnál rosszabb)? 

8. Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben (tantárgyanként, 

kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként)? 

9. Megállapítható-e a gimnázium fejlesztő hatása (tantárgyanként, kompetenciatípuson-

ként és mért évfolyamonként), és ha igen, akkor az milyen (az átlagnál jobb, átlagos, 

az átlagnál rosszabb)? 

10. Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben (tantárgyanként, 

kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként)? 
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11. Az azonos évfolyamon lévő egyes osztályok teljesítménye mennyire eltérő? 

12. Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben (tantárgyanként, 

kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként)? 

13. Milyen a gimnáziumban a többiektől kifejezetten leszakadó tanulók aránya? 

14. Milyen a gimnáziumban a többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elérő tanu-

lók aránya? 

A pedagógus-önértékelés eredményeinek összegzése: 

1. Milyen átlagos eredménnyel zárultak az értékelések az egyes területeken? 

2. Van-e olyan fejlesztésre megjelölt terület, amely valamennyi vagy a legtöbb értékelt 

pedagógus esetében azonos? 

3.  Van-e olyan erősség, kiemelkedő terület, amely valamennyi vagy a legtöbb értékelt 

pedagógus esetében azonos? 

4. A pedagógusok értékelésének eredményei között van-e egyéb összefüggés, megfi-

gyelhető(k)-e: az azonos szakmai munkaközösségben tanító pedagógusok kiemel-

kedő és fejleszthető területeinek azonossága, a módszertani felkészültség erősségei-

nek, fejleszthető területeinek azonossága? 

5. Van-e jelentős eltérés egyes pedagógusok tanfelügyeleti és önértékelése között? 

Az előző intézményellenőrzés(ek) (tanfelügyelet) intézkedési terve(i) és az in-

tézményi önértékelés értékelőlapjai, valamint a kapcsolódó intézkedési tervek: 

1.  Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

2.  Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan szület-

tek a fenti eredmények? 

3.  Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügye-

leti eredményekhez képest az egyes területeken? 

4.  Milyen az intézkedési tervek és az értékelési eredmények közötti kapcsolat? 

5.  Az intézkedési terv végrehajtása során annak korrekciója az eredmények ismeretében 
megtörtént-e? 

A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése 

1. Milyen lehetőséget biztosít az intézmény, hogy a gimnáziumi korosztály személyiség 

formálásában nélkülözhetetlen szerepet betöltő az esztétikai és az egészséges élet-

módra nevelés feladatát sikeresen megvalósítsák? 

2.  Milyen a tanulók tanulási környezete? 

3.  Ha van közösségi tér az intézményben, azt hogyan, mire használják? 

4.  Milyen feltételekkel rendelkezik az intézmény a napi sportolás megvalósítására? 

5.  Milyen eszközökkel és módszerekkel éri el a gimnázium, hogy a tanulók eligazodja-

nak a különböző információforrásokban, és azok tartalmát célirányosan tudják fel-

használni? (könyvtár, számítógéppark) 
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6.  Hogyan felel meg az intézmény tárgyi környezete a különleges bánásmódot igénylő 

tanulók nevelésének, oktatásának? 
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18. számú melléklet: Interjúk 

Az intézményi önértékelés során a vezetővel készített interjú javasolt kérdései: 

1. Milyen az Ön intézménye? Fogalmazzon meg (emeljen ki) öt intézményi jellemzőt! 

2. Melyek az intézmény kiemelt, sajátos céljai? 

3. Milyen rendszere van az intézményben folyó nevelő-oktató munkát meghatározó do-

kumentumok elkészítésének? 

4. Hogyan jelennek meg ezekben az intézmény sajátos jellemzői? (Stratégiai dokumen-

tumok, az éves munkát meghatározó dokumentumok.) 

5. Az intézmény stratégiájának tervezésekor figyelembe vették-e a települési környezet, 

a köznevelés-irányítás elvárásainak változásait? 

6. Hogyan történik az aktuálisan megjelenő új feladatok ellátása az intézményben? (Pl. 

mindennapos testnevelés, stb.) 

7. Hogyan valósul meg az intézményben a feladat-, a hatáskör- és a felelősség-megosz-

tás? 

8. A munkaközösség-vezetők hol, milyen tevékenység formájában kapcsolódnak be a 

vezetés munkájába? 

9. Hogyan működik az intézményben az ellenőrzés? (Ki, mit, milyen céllal, gyakoriság-

gal, eszközökkel ellenőriz?) 

10. Az intézmény önértékelési rendszerének működtetése milyen támogatást jelent a ve-

zetés, a pedagógusok számára? 

11.  Hogyan történik meg az ellenőrzések, értékelések eredményének visszacsatolása? 

12. Hogyan használják fel a tanulók ellenőrzési, mérési, érettségi vizsga, valamint OKTV 

eredményeit? (pl. országos kompetenciamérés, intézményen belüli évfolyamtesztek, 

stb.) 

13. Tapasztalata szerint hogyan befolyásolja az integráció az intézményben folyó mun-

kát? 

14. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 

15. Milyen az intézmény, a pedagógusok viszonya az új módszerekhez és tanulásszerve-

zési eljárásokhoz? 

16. Mennyire kezdeményezők a pedagógusok a fejlesztések terén? 

17. Milyen módszerei használatosak az intézményen belüli tudásmegosztásnak? 

18. Melyek a pedagógus-továbbképzési program és az éves munkatervek összeállításának 

szakmai szempontjai? 

19. Milyen módszerei, formái valósulnak meg az intézményen belüli információátadás-

nak? 

20. Hogyan értékeli az intézmény hagyományápoló és/vagy hagyományteremtő munká-

ját? 

21. A nevelő-oktató munka szempontjából mely partnerekkel való együttműködést tartja 

a leghasznosabbnak? Milyen témák, tartalmak képezik alapját e kapcsolatoknak? 
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22. Hogyan tájékoztatják a partnereket az intézmény eredményeiről? 

23. Milyen szakmai, közéleti szerepet tölt be az intézmény? 

24. Mennyire élénk és rendszeres a szakmai szervezetek munkájában vagy a helyi köz-

életben való személyes / munkaközösségi részvétel? 

25. Vannak-e olyan intézményi alkalmak, díjak, amelyekkel elismerik a partnerek ki-

emelkedő szakmai és közéleti tevékenységét? 

Az intézményi önértékelés során a pedagógusok képviselőivel készített interjú 

javasolt kérdései: 

1. Ha be kellene mutatnia az intézményét, melyik három jellemzőt emelné ki? 

2. Melyek az intézmény kiemelt céljai? 

3. Hogyan jelennek meg ezek a célok a mindennapi pedagógiai gyakorlatban? 

4. Hogyan, milyen módszerekkel történik az intézményben az egyes tanulók képessége-

inek megismerése? 

5. Milyen formái vannak az egyes tanulók képességfejlesztésének, különös tekintettel a 

sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulási-, és magatartási problémákkal küzdő 

valamint kiemelkedően tehetséges tanulókra? 

6. Hogyan történik a tanulók szociális helyzetének megismerése? 

7. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányának enyhítése (különös tekintettel a hát-

rányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra)? 

8. Tapasztalata szerint hogyan befolyásolja az integráció az intézményben folyó mun-

kát? 

9. Milyen módon történik a tanulás támogatása? 

10. Az intézményben mi történik a tanulókat érintő mérési, érettségi vizsga, valamint 

OKTV eredményekkel, hogyan hasznosítják azokat? 

11. Milyen közösségépítő programok, tevékenységek vannak a gimnáziumban? 

12. Ebben a tanévben milyen tanórán/iskolán kívül szervezett tevékenységeken vesznek 

részt a tanulók? 

13. Hogyan valósul meg a kötelező érettségi előfeltételként elrendelt 50 órás iskolai kö-

zösségi szolgálat? 

14. A nevelőtestület szakmai együttműködésének milyen lehetőségei vannak az intéz-

ményben? (szakmai munkaközösségek, projektcsoportok, egy osztályban tanítók 

munkacsoportja, stb.) 

15. Hogyan történik az intézményben a belső tudásmegosztás? 

16. Hogyan viszonyulnak a pedagógusok az új módszerek bevezetéséhez, az új tanulás-

szervezési eljárások működtetéséhez? 

17. Hogyan értékelik a módszerek beválását, hatásosságát, és hogyan hasznosítják a ki-

próbálás eredményeit? 

18. Milyen a pedagógusok hozzáállása az innovációhoz? Vannak-e a pedagógusok által 

elindított fejlesztések? 
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19. Milyen lehetőségei vannak a pedagógusoknak a szakmai megújulásra, fejlődésre 

(képzések, projektnapok, „jó gyakorlat”, stb.)? 

20. A szakmai munkaközösségek és a nevelőtestület véleményét milyen tervezésben, fej-

lesztésben, milyen döntések előkészítésében veszi figyelembe a vezetőség? 

21. Az értekezletek összehívása milyen céllal és milyen rendszerességgel történik? 

22. Milyen a vezetői ellenőrzés gyakorlata az intézményben, milyen formában kap visz-

szajelzést a munkájáról? 

23. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka melyik területén/területein látja fontos-

nak a fejlesztést? 

24. Az intézmény fejlesztésének tervezésekor megfelelő módon figyelembe veszik-e a 

települési környezet, a köznevelés-irányítás elvárásainak változását? 

Az intézményi önértékelés során a szülők képviselőivel készített interjú javasolt 

kérdései: 

1. Mi volt a döntő szempont, amikor ezt az intézményt választotta a gyermeke számára? 

2. A gimnázium megfelel-e az előzetes elvárásainak? 

3. Ön szerint az intézményben mekkora hangsúlyt kap a nevelés? 

4. Milyen az oktató munka színvonala az Ön megítélése szerint? 

5. Milyen felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások működnek az intézményben? 

6. Az intézményben működő tehetségfejlesztésnek milyen formáiról tud? 

7. Milyen tanórán kívüli foglalkozásokon vesznek részt a gyermekeik? 

8. Az intézmény bevonja-e a szülőket az iskolai közösség életébe, az intézményi hagyo-

mányok ápolásába? Ha igen, milyen formában teszi ezt (jótékonysági vásár, bál, stb.)? 

9. Ajánlaná-e az intézményt mások számára? 

10. Milyen pályát, továbbtanulást képzel el gyermeke számára? Kap-e ehhez segítséget a 

gimnázium részéről? 
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KOLLÉGIUM 

19. számú melléklet: Pedagógus önértékelési szempontok és elvárások 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen a módszertani 

felkészültsége? 

Milyen módszereket alkalmaz 

a tanítási órákon és egyéb fog-

lalkozásokon? 

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani 

tudást tükröz. 

Ismeri az intézményében folyó pedagógiai munka tartalmi meg-

határozására és szervezésére vonatkozóan alkalmazott, a Kor-

mány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi sza-

bályozó dokumentumokat és az intézménye pedagógiai program-

jának a saját szakterületére vonatkozó főbb tartalmait. 

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, tantárgya sajátossá-

gaihoz és a tanulócsoport sajátosságaihoz igazodó megismerési fo-

lyamatokat, nevelési tanítási módszereket, eszközöket. 

Hogyan, mennyire illesz-

kednek az általa alkalma-

zott módszerek a tananyag-

hoz? 

Ismeri és tudatosan felhasználja szakterülete, tantárgya kapcsola-

tait más műveltségterületekkel, tantárgyakkal. 

Ismeri a szakterülete, tantárgya szempontjából fontos információ-

forrásokat, azok pedagógiai felhasználásának lehetőségeit, meg-

bízhatóságát, etikus alkalmazását. 

Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai helyzethez 

igazodó. 
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2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen a pedagógiai 

tervezőmunkája: terve-

zési dokumentumok, 

tervezési módszerek, 

nyomon követhetőség, 

megvalósíthatóság, rea-

litás? 

Egységes rendszerbe illesztve tervezi az adott pedagógiai célok-

nak megfelelő stratégiákat, folyamatot, munkaformát, módszere-

ket, eszközöket. 

Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt szerepet kap a tanulók te-

vékenységeinek fejlesztése. 

Hogyan viszonyul a ter-

vezés a tanulók adottsá-

gaihoz, igényeihez? 

Terveiben szerepet kap a tanulók motiválása motivációjuk fej-

lesztése. 

Tervező tevékenysége során a tanulási folyamatba illeszti a foglal-

kozáson, a tanórán kívüli ismeret- és tapasztalatszerzési lehetősé-

geket. 

Megtervezi a tanulók és nevelt oktatott csoportok értékelésének 

módszereit, eszközeit. 

A tervezés során mi-

ként érvényesíti a Kol-

légiumi nevelés orszá-

gos alapprogramja 

(KNOAP) és a pedagó-

giai program nevelési 

céljait, hogyan határoz 

meg pedagógiai célokat, 

fejleszthető kompeten-

ciákat? 

Tervei készítése során figyelembe veszi az intézménye vonatko-

zásában alkalmazott tantervi, tartalmi és intézményi belső elvárá-

sokat, valamint az általa nevelt, oktatott egyének és csoportok 

fejlesztési célját. 

Hogyan épít tervező-

munkája során a tanu-

lók előzetes tudására és 

a tanulócsoport jellem-

zőire? 

Tervező tevékenységében épít a szociális tanulásban rejlő lehető-

ségekre. 

A tanulók optimális fejlődését elősegítő, az egyéni fejlődési sajá-

tosságokhoz igazodó, differenciált tanítási-tanulási folyamatot 

tervez. 

A tanulók fejlettségére is figyelemmel bevonja őket a nevelés-ok-

tatás és tanulás-tanítás tervezésébe. 
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3. A tanulás támogatása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Mennyire tudatosan és 

az adott helyzetnek 

mennyire megfelelően 

választja meg és alkal-

mazza a tanulásszerve-

zési eljárásokat? 

Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát. 

A tanulók hibázásait tévesztéseit a tanulási folyamat szerves ré-

szeinek tekinti, és a megértést segítő módon reagál rájuk. 

Hogyan motiválja a ta-

nulókat? Miként kelti 

fel a tanulók érdeklődé-

sét, és hogyan köti le, 

tartja fenn a tanulók fi-

gyelmét, érdeklődését? 

Felkelti és fenntartja a tanulók érdeklődését. 

Hogyan fejleszti a tanu-

lók gondolkodási, prob-

léma- megoldási- és 

együttműködési képes-

ségét? 

Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási folyamat során tapasztalt 

megértési nehézségeket. 

Kooperatív technikák alkalmazásával is fejleszti a gyermekek, a 

tanulók tanulási és együttműködési képességeit. 

Milyen tanulási teret, 

tanulási környezetet 

hoz létre a tanulási fo-

lyamatra? 

A tanulás támogatása során épít a tanulók egyéni céljaira és szük-

ségleteire a gyermek és tanulócsoport sajátosságaira. 

Nyugodt, és biztonságos nevelési, tanulási környezetet teremt. 

Hogyan alkalmazza a 

tanulási folyamatban az 

információ-kommuni-

kációs technikákra 

épülő eszközöket, digi-

tális tananyagokat? Ho-

gyan sikerül a helyes 

arányt kialakítania a 

hagyományos és az in-

formáció-kommuniká-

ciós technológiák kö-

zött? 

Ösztönzi a tanulókat a hagyományos és az infokommunikációs 

eszközök célszerű, kritikus etikus használatára a tanulási folya-

matban. 

Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási 

eszközöket biztosít. 

Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, elismeri, és a tanítás-

tanulási folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket és ötleteiket. 
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4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló többi 

tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felké-

szültség 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan méri fel a tanulók ér-

telmi, érzelmi, szociális és er-

kölcsi állapotát? Milyen haté-

kony tanuló-megismerési 

technikákat alkalmaz? 

A nevelési- oktatási folyamatban a gyermekek, a tanulók 

értelmi, érzelmi, szociális és testi sajátosságaira egyaránt 

kiemelt figyelmet fordít. 

Tudatos értékválasztásra és saját értékrendjük kialakítására 

ösztönzi a tanulókat. 

Tudatosan alkalmazza a gyermekek, a tanulók sokoldalú 

megismerését szolgáló pedagógiai-pszichológiai módszere-

ket. 
Hogyan jelenik meg az egyéni 

fejlesztés, a személyiségfej-

lesztés a pedagógiai munkájá-

ban, a tervezésben (egyéni ké-

pességek, adottságok, fejlő-

dési ütem, szociokulturális 

háttér)? 

Tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket, amelyek 

segítik a gyermekek, tanulók komplex személyiségfejlődé-

sét. 

Tiszteletben tartja a gyermekek, tanulók személyiségét, tu-

datosan keresi a bennük rejlő értékeket, a tanulókhoz fele-

lősen és elfogadóan viszonyul. 

Megismerteti a gyermekekkel, tanulókkal az érintett kor-

osztályra a tantervi, tartalmi szabályozókban meghatáro-

zott egyetemes emberi és nemzeti értékeket és azok tiszte-

letére neveli őket. 

Milyen módon differenciál, 

alkalmazza az adaptív okta-

tás gyakorlatát? 

Az együttnevelés keretei között is módot talál a gyerme-

kek, tanulók esetében az egyéni fejlődés lehetőségeinek 

megteremtésére. 

Milyen terv alapján, hogyan 

foglalkozik a kiemelt figyel-

met igénylő tanulókkal, ezen 

belül a sajátos nevelési igé-

nyű, a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel 

küzdő, a kiemelten tehetséges 

tanulókkal, illetve a hátrá-

nyos és halmozottan hátrá-

nyos helyzetű tanulókkal? 

Felismeri a gyermekek, tanulók személyiségfejlődési és ta-

nulási nehézségeit, és képes számukra hatékony segítséget 

nyújtani, vagy szükség esetén más szakembertől segítséget 

kérni. 

Felismeri a gyermekekben, tanulókban a tehetség ígéretét, 

és tudatosan segíti annak kibontakoztatását. 
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5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportvezetői tevékenység 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen módszereket, 

eszközöket alkalmaz a 

közösség belső struktú-

rájának feltárására? 

A pedagógus az általa vezetett gyermek- és tanulócsoportok fej-

lesztését a közösség struktúrájának feltárására, a közösségfejlesz-

tés folyamatának ismeretére és a csoportok tagjainak egyéni és 

csoportos szükségleteire, sajátosságaira alapozza.. 

Hogyan képes olyan ne-

velési, tanulási környe-

zet kialakítására, 

amelyben a tanulók ér-

tékesnek, elfogadottnak 

érezhetik magukat, 

amelyben megtanulják 

tisztelni, elfogadni a kü-

lönböző kulturális kö-

zegből, a különböző tár-

sadalmi rétegekből jött 

társaikat, a különleges 

bánásmódot igénylő, és 

a hátrányos helyzetű ta-

nulókat is? 

Ösztönzi a gyermekek, a tanulók közötti véleménycserét, fejleszti 

kommunikációs képességüket, fejleszti a tanulókban az érvelési 

kultúrát. 

Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi és értékként közve-

títi a gyermekek, a tanulók és tanulóközösségek eltérő kulturális, 

társadalmi háttérből adódó sajátosságait. 

A gyermekeket, a tanulókat egymás elfogadására, tiszteletére, 

kölcsönös támogatására, előítélet mentességre neveli. 

Pedagógiai tevékenységében a nevelt, oktatott gyermekek, tanu-

lók életkorából következő fejlődés-lélektani jellemzőik ismerete 

tükröződik. 

Hogyan jelenik meg a kö-

zösségfejlesztés a pedagó-

giai munkájában (helyze-

tek teremtése, eszközök, az 

intézmény szabadidős te-

vékenységeiben való rész-

vétel)? 

Megteremti az általa irányított nevelési, oktatási folyamat során 

az együttműködési képességek fejlődéséhez szükséges feltétele-

ket és az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkal-

maz. 

Melyek azok a probléma- 

megoldási és konfliktuske-

zelési stratégiák, amelyeket 

sikeresen alkalmaz? 

Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktusok megelő-

zésének és kezelésének módszereit. 

A gyermekek, a tanulók nevelése, oktatása során a közösség 

(szoba, csoport, intézmény) iránti szerepvállalást erősítő pedagó-

giai helyzeteket teremt. 
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6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen ellenőrzési és értéke-

lési formákat alkalmaz? 

A pedagógiai programba foglaltakat a gyermekek, tanulók 

egyéni pedagógiai - pszichológiai szükségleteihez is igazodva 

eredményesen és adaptív módon alkalmazza. 

Változatos pedagógiai értékelési módszereket alkalmaz, a neve-

lési-oktatási folyamatban célzottan alkalmazza a diagnosztikus, 

a fejlesztő és összegző értékelési formákat. 

Az adott nevelési helyzetnek megfelelő ellenőrzési, értékelési 

módszereket használ.  

Pedagógiai céljainak megfelelő ellenőrzési, értékelési eszközö-

ket választ vagy készít. 

A tanulóknak személyre szabott értékelést ad. 

Mennyire támogató, fej-

lesztő szándékú az értéke-

lése? 

A tanulói, a tanulói tevékenység rendszeres ellenőrzésének 

eredményeit szakszerűen elemzi, értékelésüket rendszeresen 

felhasználja fejlesztési céljainak, feladatainak kijelölésében. 

Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe veszi 

azok várható hatását a gyermekek, a tanulók személyiségének 

fejlődésére. 

A gyermekek, a tanulók számára adott visszajelzései rendszere-

sek, egyértelműek, tárgyilagosak. 

Milyen visszajelzéseket ad a 

tanulóknak? Visszajelzései 

támogatják-e a tanulók ön-

értékelésének fejlődését? 

Elősegíti a gyermekek, a tanulók önértékelési képességének ki-

alakulását, fejlődését. 
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7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Szakmai és nyelvi szem-

pontból igényes-e a nyelv-

használata (életkornak 

megfelelő szókészlet, arti-

kuláció, beszédsebesség 

stb.)? 

Tevékenysége során az intézményi pedagógiai programhoz iga-

zodóan és a pedagógiai céljainak megfelelően érthetően és hitele-

sen kommunikál. 

Milyen módon működik 

együtt pedagógusokkal és a 

pedagógiai munkát segítő 

más felnőttekkel a pedagógiai 

folyamatban? 

A gyermekek, a tanulók nevelése-oktatása érdekében kezdemé-

nyezően együttműködik a pedagógustársaival, a pedagógiai mun-

kát segítő szakemberekkel és a szülőkkel. 

A gyermekekkel, a tanulókkal történő együttműködés elveit és 

formáit az alkalmazott pedagógiai program és az intézményi do-

kumentumok keretei között a gyermekek, a tanulók személyiség-

fejlődését figyelembe véve alakítja ki és valósítja meg. 

Reális önismerettel rendelke-

zik-e? Jellemző-e rá a reflek-

tív szemlélet? Hogyan fo-

gadja a visszajelzéseket? Ké-

pes-e önreflexióra? Képes-e 

önfejlesztésre? 

Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos rendszeres vissza-

jelzéseket, nyitott azok befogadására. 

Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az álláspontját, képes 

másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. 
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8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Saját magára vonatkozóan ho-
gyan érvényesíti a folyamatos 
értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és alkalmazkodik a 

szerepvállalásokhoz  

Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi. 

. 
Mennyire tájékozott peda-

gógiai kérdésekben, ho-

gyan követi a szakmában 

történteket? 

A pedagógiai feladatok megoldásában együttműködik pedagógus-

társaival, munkaközösségeivel, a nevelő-oktató munkát segítő 

munkatársaival, a tanuló fejlődését támogató más szakemberekkel. 

Fontos számára tudásának folyamatos megújítása, a megszerzett 

tudását a pedagógiai gyakorlatában eredményesen alkalmazza. 

Hogyan nyilvánul meg kez-

deményezőképessége, fele-

lősségvállalása a munkájá-

ban? 

Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, javas-

lataival kezdeményező szerepet vállal. 
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20. számú melléklet: A dokumentumelemzés vizsgálati szempontjai 

Az előző, pedagógusra vonatkozó ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az önértéke-

lés során feltöltött önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi önértéke-

lés(ek) adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési tervei: 

1. Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

2. Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek 

a fenti eredmények? 

3.  Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügye-

leti eredményekhez képest az egyes területeken? 

A csoport munkaterv és az éves tervezés egyéb dokumentumai: 

1. Hogy jelenik meg a csoport munkatervben a tanulói kompetenciák fejlesztése? 

2. Mennyiben biztosítja a csoport munkaterv a pedagógiai programban meghatározott 

célok megvalósulását? 

3. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek és egyéb foglalkozások tervezése 

a csoport munkaterv és a foglalkozási tematika követelményeihez? 

4. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek és egyéb foglalkozások tervezése 

a csoport munkaterv és a foglalkozási tematika személyiség- és közösségfejlesztési 

feladataihoz? 

5. Hogy jelennek meg az éves tervezésben a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kap-

csolatos feladatok? 

6. Hogy jelennek meg az éves tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

7. Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók neveltségére és előzetes 

ismereteire? 

8. Hogy jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

9. Hogy jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság? 

10. Hogy jelennek meg a csoport munkatervben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő 

folyamatok? 

11. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? 

12. Tartalmazza-e a csoport munkaterv a céloknak megfelelő nevelési, tanulási eszközö-

ket? (nyomtatott dokumentumok, e-eszközök.) 

13. Milyen elemeket tartalmaz a csoportvezetői munka éves tervezése? Azok hogyan 

kapcsolódnak az intézmény nevelési céljaihoz? 

Foglalkozások tervezése: 

1. A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó kor-

szerű szaktudományos ismereteknek? 

2. Hogy jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 
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3. A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulás-

szervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

4. A célkitűzés mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

5.  Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz kohe-

renciája? 

6. Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások terve-

zésében? 

14. Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? 

15. Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés 

feladatai? 

16. Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? 

17. A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport 

életkori sajátosságaival? 

18. A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munka-

tervéhez, célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tu-

dásterületekhez, intézményi innovációhoz.) 

19. A foglalkozásterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

Naplók: 

1. Hogyan követi a napló szerinti haladás a csoport munkaterv éves tervezését? 

2. Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, bejegy-

zések, feljegyzések.) 

3. Megjelennek-e a naplóban az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkozó 

szakértői javaslatok? 

4. Megjelennek-e a naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek szor-

galmára, viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

Tanulói füzetek, dokumentumok (kimenőkönyvek stb.): 

1. Hogyan követhető a tanulók munkájából a fejlődésük és a tananyagban való haladás? 

(Rendszeresség.) 

2. Hogyan követhető a tanulói egyéni munka hibáinak javítása? 

3. A tanulói produktumokban megjelennek-e más témakörök kapcsolódó elemei is? 

4.  Hogyan követhető a kollégista foglalkozásokon való megjelenése, mulasztása, beér-

kezésének, távozásának, hazautazásának időpontjai, külső elfoglaltságai? 

5. Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a 

személyre szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 
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21. számú melléklet: A foglalkozáslátogatás és megbeszélés megfigyelési 

szempontjai 

1. Milyen volt a pedagógus stílusa? 

2. Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

3. A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözősé-

geket? 

4. A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatok-

ban? 

5. Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a ta-

nulókban az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

6. Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

7. Hogy határozta meg a pedagógus a foglalkozás célját, és hogy sikerült azt a tanulók-

kal tudatosítani? 

8. Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek a cél el-

érését? 

9. A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/fog-

lalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

10. Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szak-

tárgyhoz kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, 

például IKT- módszerek, Arany János Program módszerek, projektmódszer, koope-

ratív technikák) 

11. Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus a foglalkozáson? 

12. Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat 

fokozni? 

13. Hogy jelent meg a személyiségfejlesztés a foglalkozáson? Milyen eszközök segítették 

ezt? 

14. Hogy jelent meg a közösségfejlesztés a foglalkozáson? Milyen eszközök segítették? 

15. Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás a foglalko-

záson? 

16. Mennyire tükröződött a szokásrend a foglalkozáson a tanulók magatartásában Milyen 

módon valósult meg a foglalkozáson a tanulók együttműködése, egymástól való ta-

nulása? 

17. Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

18. Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

19. Elérte-e a foglalkozás a célját, koherens volt-e a foglalkozástervvel? 

20. Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

21. Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakci-

óit a foglalkozás megbeszélésen? 
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22. Mennyire volt reflektív a pedagógus? 

 visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra 

 a lényeges mozzanatok tudatosítása 

 alternatív cselekvésmódok kialakítása.  
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22. számú melléklet: Interjúk 

A pedagógusinterjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez: 

1. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

2. Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rö-

vid távú tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

3. Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső 

struktúráját? 

4. Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel szokott 

együttműködni? 

5. Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat vé-

gez, vállal? 

6. Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a 

korábbi eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

7. A foglalkozásokon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljáráso-

kat és milyen céllal alkalmaz szívesen? 

8. Hogyan használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

9. Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

10. Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfele-

lően? 

11. A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja 

meg a motivációs eszközöket? 

12. Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

13. Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását? 

14. Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

15. Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

16. Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

17. Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájá-

ban? 

18. Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

19. Milyen esetekben, milyen módszerrel készít egyéni fejlesztési tervet? 

20. Miként használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája 

során? 

21. A nevelési és tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önér-

tékelését ösztönözni? 

22. Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? 

23. Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő mun-

katársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 

24. Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során?  
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25. Hogyan tartja a kapcsolatot a tanulók szüleivel? 

26. Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, to-

vábblépés igényét? 

27. Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

28. Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez: 

1. Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

2. Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a ta-

nulócsoportoknak? 

3. Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a diákok önálló 

tanulását? 

4. Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, okta-

tásában? 

5. Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

6. Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

7. Mennyire felel meg a pedagógus értékelő munkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

8. Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

9. Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

10. Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

11. Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

12. Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 

13. Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

14. Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

15. Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

16. Mi mindent értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

17. Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

18. Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és 

tart fenn a tanulók és/vagy a szülők körében? 

19. Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét? 
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23. számú melléklet: A pedagógus önértékelő kérdőíve 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mérték-

ben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 kö-

zött, ahol: 

5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

0 = nincs információja. 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az Ön munkájáról valós képet kaphassunk. 

1. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyaira és a pedagógia tudományára vonatkozó 

legújabb eredményekről. 

2. Jól ismeri a NAT, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja és az intézményi 

pedagógiai program által támasztott szakmai, tantárgyi követelményeket. 

3. Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész, az előírá-

soknak megfelelő. 

4. Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket alkalmaz. 

5. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a tanulók előzetes tudását, életkori 

sajátosságait, a környezet lehetőségeit. 

6. Pedagógiai munkájában használja a tantárgyi koncentráció kínálta lehetőségeket. 

7. Pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT alapú oktatási programok 

nyújtotta lehetőségeket. 

8. Tervezőmunkája igazodik a NAT, a Kollégiumi nevelés országos alapprog-

ramja és az intézményi pedagógiai program által támasztott szakmai, tantár-

gyi követelményekhez. 

9. A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőségeket biztosít. 

10. A lemaradó tanulókat korrepetálja. 

11. Tervezőmunkájában fontos szempont a tanulói tevékenységre épülő tanulás. 

12. Tervezőmunkája kiterjed az értékelés tervezésére is. 

13. Pedagógiai munkájában épít a tanulói válaszok, hibák rendszeres visszacsatolására. 

14. Jó a kapcsolata a diákokkal. 

15. Pedagógiai munkájára jellemző a példamutatás, a diákok számára követhető 

értékrend átadása. 

16. Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a kollégisták számára. 

17. Értékelése folyamatos, fejlesztő, a tanulók személyiségfejlődésére koncentrál. 

18. Használja az internet nyújtotta lehetőségeket a tanulás, tájékozódás, művelődés támo-

gatásában. 
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19. Értékelésében, visszacsatolásaiban a fejlesztő cél dominál. 

20. Ellenőrzése, értékelése következetes, a pedagógiai programban és a munka-

tervben előírt követelményeknek megfelelő. 

21. Teljesíthető követelményeket támaszt. 

22. A diákok önértékelését a sikeres tanulási, személyiségfejlődési folyamat részének te-

kinti. 

23. Értékelésében és a követelmények felállításában a tanterv nyújtotta lehetőségeken be-

lül figyelembe veszi az egyének és a tanulócsoportok sajátosságait. 

24. Az értékelések eredményeit beépíti az egyéni és csoportos fejlesztés céljainak, mód-

szereinek kijelölésébe. 

25. Az értékelés szempontjait, az elvárásokat mindig előre közli a tanulókkal és a szülők-

kel. 

26. Jó a kapcsolatot alakított, ki a szülőkkel. 

27. Jó a kapcsolatot ápol a kollégákkal. 

28. Gyakran és szívesen vesz részt intézményen belüli vagy kívüli szakmai aktivitásokban 

a nevelő-oktató munkáján túl is. 

29. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 

30. Határozott, szuggesztív a foglalkozásokon. 

31. Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz részt szakmai vitákban. 

32. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja 

azokat szakmai fejlődése érdekében. 

33. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyisége sajá-

tosságaival. 

34. Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli. 

35. A szakterületére vonatkozó legújabb eredményeket beépíti pedagógiai gyakorlatába. 

36. Szívesen vesz részt innovációban, pályázati feladatokban. 

37. Az önálló tanuláshoz biztosítja a megfelelő útmutatókat, eszközöket. 

38. A tanulói hibákat a tanulási folyamat részeként kezeli, azok tapasztalatait beépíti saját 

pedagógiai gyakorlatába. 

39. Tervezőmunkájában figyelembe veszi a vizuális, auditív, verbális tanulói típusok sajá-

tosságait. 

40. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a különböző tanulási stratégiák kialakí-

tására. 

Kérjük, amennyiben olyan véleménye van a munkájával, személyével kapcsolatban, ame-

lyet nem érintettek a kérdések, és fontosnak tart megjegyezni, írja le ide! 
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24. számú melléklet: A tanulók elégedettségét mérő kérdőív a pedagó-

gus önértékelésében 

A tanulói kérdőívek megküldésére csak az intézményi diákönkormányzat írásban benyújtott 

kifejezett kérelme alapján kerül sor. 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy az alábbi állítások közül melyik mennyire igaz 

a tanárára vonatkozóan! A legördülő menü segítségével válassza ki a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között! 

A számok jelentése a következő: 

5 – teljesen így van 

4 – többségében így van 

3 – általában igaz 

2 – többnyire nincs így 

1 – egyáltalán nem igaz 

0 - nincs információm 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy tanára munkájára vonatkozóan az Ön véleményét 

megismerjük. Segítő közreműködését köszönjük. 

1. Határozott, szuggesztív az órákon. 

2. Foglalkozásainak a felépítése logikus. 

3. Teljesíthető követelményeket támaszt. 

4. A házi feladatokat, a tanulói munkákat rendszeresen ellenőrzi. 

5. A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőséget biztosít. 

6. A lemaradó tanulókat igyekszik felzárkóztatni. 

7. Tanóráin a tanulást támogató rend, fegyelem van. 

8. Segítséget nyújt a hiányosságok pótlásában. 

9. A foglalkozásokon kívül is lehet rá számítani, ha erre valakinek szüksége van. 
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25. számú melléklet: Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez 

A szülői kérdőívek megküldésére csak az intézményi szülői szervezet írásban benyújtott 

kifejezett kérelme alapján kerül sor. 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mér-

tékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 

között, ahol: 

5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

0 = nincs információja. 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

1. Időben tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a feladatokról, elvárásokról. 

2. Gyermekem otthoni tanulását tanácsaival segíti. 

3. A házi feladatokat, a gyermekem munkáit rendszeresen ellenőrzi. 

4. A szülőkkel való párbeszédét a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való tö-

rekvés, más véleményének tiszteletben tartása jellemzi. 

5. Értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak. 

6. Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése szempontjából hasznos tanácsokat 

ad. 

7. Szülői kérdésre időben és pontosan reagál. 

8. Segítségért fordulhatok hozzá nevelési problémákkal. 

9. Felismeri a tanuló problémáit, tanulási nehézségeit és képes segítséget nyújtani. 

10. A tanulók bizalommal fordulhatnak hozzá. 

11. Gyermekem hosszabb hiányzása esetén lehetőség szerint ad időt és segítséget a fel-

zárkózásához. 
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26. számú melléklet: Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mér-

tékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 

között, ahol: 

5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

0 = nincs információja. 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

1. A kollégákkal való kommunikációját a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre 

való törekvés, más véleményének tiszteletben tartása jellemzi. 

2. Nyitott a tantárgyközi együttműködésre. 

3. A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre. 

4. Szervez vonzó, tanórán kívüli programokat a tanulók számára. 

5. Szükség szerint tájékoztatja a kollégákat a tanulók fejlődéséről, problémáiról. 

6. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja 

azokat szakmai fejlődése érdekében. 

7. Értékelési gyakorlata összhangban van az intézményi elvárásokkal. 

8. Részt vesz szakmai vitákban, ilyenkor nyitott, együttműködő. 

9. Folyamatosan képezi magát, és tudását igény szerint megosztja kollégáival. 

10. Együttműködő, nyitott, és megbízható partner a munkaközösségi munkában. 

11. Részt vesz innovációban, pályázati feladatokban. 
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27. számú melléklet: Vezetői önértékelési szempontok és elvárások 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen módon biztosítja, 

hogy a tanulás a tanulói 

eredmények javulását 

eredményezze? 

Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő ne-

velési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. 

Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, 

hogy az intézmény elérje a tanulási eredményekre vonatkozó 

deklarált céljait. 

A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére, a tanulói eredmények 

javítására összpontosító nevelő–oktató munkát vár el. 

Hogyan biztosítja a mérési, 

értékelési eredmények be-

építését a tanulási-tanítási 

folyamatba? 

A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló infor-

mációkat, a központi mérési eredményeket elemzi, és levonja a 

szükséges szakmai tanulságokat. 

Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén ala-

puló egyéni teljesítmények összehasonlításáról, változásáról és 

elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a tanuló fejlesztése 

érdekében. 

Hogyan biztosítja a fej-

lesztő célú értékelést, visz-

szajelzést, reflektivitást az 

intézmény napi gyakorla-

tában? 

Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül 

a pedagógiai kultúrába. 

Hogyan gondoskodik ar-

ról, hogy a helyi tanterv, a 

tanmenetek, az alkalma-

zott módszerek a tanulói 

igényeknek megfeleljenek, 

és hozzájáruljanak a to-

vábbhaladáshoz? 

A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettan-

tervre alapozva az intézmény sajátosságaihoz igazítja. 

Irányítja a tanmenetek kidolgozását és összehangolását annak ér-

dekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi tanterv követelmé-

nyeinek teljesítését valamennyi tanuló számára. 

Hogyan működik a diffe-

renciálás és az adaptív ok-

tatás az intézményben és 

saját pedagógiai gyakorla-

tában? 

Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (te-

hetséggondozást, illetve felzárkóztatást igénylők) speciális támo-

gatást kapjanak. 
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2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan vesz részt az intéz-

mény jövőképének kialakí-

tásában? 

A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intéz-

mény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és vár-

ható változásokat. 

Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjé-

nek, pedagógiai és nevelési elveinek megismerését és tanulási-

tanítási folyamatokba épülését. 

Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, 

célrendszere a vezetői pályázatában megfogalmazott jövőkép-

pel fejlesztő összhangban vannak. 

Hogyan képes reagálni az 

intézményt érő 

kihívásokra, változásokra? 

Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, 

konstruktívan reagál rájuk, ismeri a változtatások szükséges-

ségének okait. 

Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, érté-

kelni és végrehajtani. 

Hogyan azonosítja azokat 

a területeket, amelyek 

stratégiai és operatív szem-

pontból fejlesztésre szorul-

nak? 

Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. 

Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyen-

geségeit (a fejlesztési területeket), ehhez felhasználja a belső 

és a külső intézményértékelés eredményét. 

Milyen lépéseket tesz az in-

tézmény stratégiai céljai-

nak elérése érdekében? 

Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontá-

sát és összehangolását, biztosítja azok megvalósítását, értéke-

lését, továbbfejlesztését. 

A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat- meghatározá-

sok pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatók. 

Hogyan teremt a környe-

zete felé és a változásokra 

nyitott szervezetet? 

Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit 

a megjelenő változásokról, lehetőséget biztosít számukra az 

önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb 

források). 

A vezetés engedi, és szívesen befogadja, nevelés, és a tanu-

lás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezése-

ket, innovációkat, fejlesztéseket. 
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3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan azonosítja erőssé-

geit, vezetői munkájának 

fejleszthető területeit, mi-

lyen az önreflexiója? 

Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák vélemé-

nyére. 

Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri 

erősségeit és korlátait. 

Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanu-

lási folyamat részeként értékeli. 

Milyen mértékű elkötele-

zettséget mutat önmaga 

képzése és fejlesztése iránt? 

A tanári szakma és az iskolavezetés területein keresi az új 

szakmai információkat, és elsajátítja azokat. 

Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját 

és mások tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti. 

Hiteles és etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, maga-

tartása a pedagógus etika normáinak megfelel.) 

Időarányosan hogyan telje-

sülnek a vezetői programjá-

ban leírt célok, feladatok? 

Mi indokolja az esetleges 

változásokat, átütemezése-

ket? 

A vezetői programjában leírtakat figyelembe veszi a célok ki-

tűzésében, a tervezésben, a végrehajtásban. 

Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tar-

talmának felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a nevelőtestület 

és valamennyi érintett számára. 
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4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan osztja meg a veze-

tési feladatokat a vezetőtár-

saival, kollégáival? 

A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen 

meghatározza, felhatalmazást ad. 

A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakö-

rébe, majd a továbbiakban a leadott döntési- és hatásköri jogokat 

ő maga is betartja, betartatja. 

Hogyan vesz részt személye-

sen a humánerőforrás ellen-

őrzésében és értékelésében? 

Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésé-

ben. 

A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet ér-

vényesíti, az egyének erősségeire fókuszál. 

Hogyan inspirálja, motiválja 

és bátorítja az intézményve-

zető a munkatársakat? 

Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. 

A feladatok delegálásánál az egyének erősségeire épít. 

Alkalmat ad a pedagógusoknak személyes szakmai céljaik meg-

valósítására, támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesí-

tésében. 

Hogyan tud kialakítani 

együttműködést, hatékony 

csapatmunkát a kollégák 

között? 

Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli 

együttműködéseket. 

Milyen módon biztosítja és 

támogatja az érintettek, a 

nevelőtestület, az intézmény 

igényei, elvárásai alapján 

kollégái szakmai fejlődését? 

A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, 

hogy az megfeleljen az intézmény szakmai céljainak, valamint a 

munkatársak szakmai karriertervének. 

Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. 

Hogyan vonja be a vezető az 

intézményi döntéshozatali 

folyamatba a pedagóguso-

kat? 

Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő dönté-

sekbe, döntések előkészítésébe bevonja az intézmény munkatár-

sait és partnereit. 

A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettek-

kel. 

Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve 

hoz döntéseket, old meg problémákat és konfliktusokat. 
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Mit tesz a nyugodt munka-

végzésre alkalmas, pozitív 

klíma és támogató kultúra 

megteremtése érdekében? 

Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi köré-

vel, odafigyel problémáikra, és választ ad kérdéseikre. 

Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti 

és tanulási kultúráját a tanulási folyamatot támogató rend jellemzi 

(például mindenki által ismert szabályok betartatása). 

Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az 

újszerű ötleteket. 
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5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan történik a jogsza-

bályok figyelemmel kísé-

rése? 

Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését be-

folyásoló jogi szabályozók változásait. 

A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jog-

szabály-változásokról folyamatosan tájékoztatja. 

Hogyan tesz eleget az in-

tézményvezető a tájékozta-

tási kötelezettségének? 

A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű 

kommunikáción alapul. 

Hogyan történik az intéz-

ményi erőforrások elem-

zése, kezelése (emberek, 

tárgyak és eszközök, fizi-

kai környezet)? 

Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg 

(egyenletes terhelés, túlterhelés elkerülés stb.). 

Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény mint léte-

sítmény, és a használt eszközök biztonságos működtetésének 

megszervezése (például nyelvi labor, sportlétesítmények eszkö-

zei, taneszközök, stb.). 

Hogyan biztosítja az intéz-

ményvezető az intézményi 

működés nyilvánosságát, 

az intézmény pozitív arcu-

latának kialakítását? 

Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfele-

lően hozza nyilvánosságra.  

Hogyan biztosítja az intéz-

ményi folyamatok, dönté-

sek átláthatóságát? 

Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 

Milyen, a célok elérését tá-

mogató kapcsolatrendszert 

alakított ki az intézmény-

vezető? 

Személyesen irányítja az intézmény partneri körének azonosítá-

sát, részt vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket képvi-

selő szervezetekkel (például DÖK, szülői képviselet) történő 

kapcsolattartásban. 

Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan 

együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erő-

források biztosítása érdekében. 
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28. számú melléklet: A dokumentumelemzés szempontjai 

Az előző vezetői ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az önértékelés során feltöltött önfejlesz-

tési terv módosítása) és az intézményi önértékelés(ek) adott vezetőre vonatkozó érték-

előlapjai, önfejlesztési tervei: 

1.  Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

2.  Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan szület-

tek a fenti eredmények? 

3.  Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügye-

leti eredményekhez képest az egyes területeken? 

Vezetői pályázat/program: 

1. Mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a köz-

nevelési rendszer előtt álló feladatokkal? 

2. Milyen célokat fogalmaz meg az intézményvezető? Ezek milyen kapcsolatban állnak 

a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal? 

3. A stratégiai vezetői célokat hogyan bontotta le operatív célokra? 

4. A vezetői programalkotásban hogyan kapcsolódik a hagyományőrzéshez az innovatív 

gondolkodás, tervezés? 

5. Hogyan tervezi a pedagógusokkal való együttműködést? 

6. Hogyan, milyen témákban jelöli meg erősségeit az intézményvezető? 

7. Hogyan látja a programban vezetői fejlődésének lehetőségeit? 

8. Hogyan jelenik meg a vezetői programban a tanulás eredményességének biztosítása? 

9. Hogyan jelenik meg a programban a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása? 

10. Milyen szerepet kap a programban a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás? 

11. Hogyan jelenik meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése, oktatása a prog-

ramban? 

Pedagógiai program: 

1. Mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a peda-

gógiai program céljaival? 

2. Összhangban állnak a vezetői programban megfogalmazott célok és a pedagógiai 

program céljai? 

3. A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják a tanulói ered-

mények javulását? 

4. A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják a fejlesztő szem-

lélet érvényesülését? 

5. A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják az egyéni bánás-

mód érvényesülését? 
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Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók: 

1. Hogyan épülnek be a mérési, értékelési eredmények a tanulási-tanítási folyamatba? 

2. Hogyan irányítja a pedagógiai tervező munkát, a csoport munkatervek, a tematikus 

tervek és a foglalkozási tervek kidolgozását és ezek összehangolását annak érdeké-

ben, hogy azok lehetővé tegyék a pedagógiai program követelményeinek teljesítését 

valamennyi tanuló számára? 

3. Mi történik azokkal a területekkel, amelyek stratégiai vagy operatív szempontból fej-

lesztésre szorulnak? 

4. Milyen megvalósult tevékenységek igazolják a vezetői programban leírt célok telje-

sülését? 

5. Milyen dominanciával jelenik meg a dokumentumokban az intézményben működő 

szakmai csoportok munkája? 

6. Mire irányul a dokumentumokban az intézményi erőforrások vezetői elemzése? 

7. Milyen, a célok elérését támogató együttműködési formák jelennek meg az operatív 

tervezésben? 

8. Az éves munkatervek hogyan közvetítik az érintettek számára az aktuális feladatokat? 

9. Az éves beszámolók visszacsatolást adnak-e az érintetteknek az elvégzett feladatok-

ról? 

SZMSZ: 

1. A vezető az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően osztja-e meg a vezetési feladatokat? 

2. Megvalósul-e az SZMSZ-ben előírt eljárásrend szerint a pedagógiai munka belső el-

lenőrzése? 

3. Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert rögzít az SZMSZ? 

4. Milyen a döntéshozatali rendszer szabályozása? 

5. A szabályozás hogyan támogatja az intézményen belüli együttműködéseket? 
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29. számú melléklet: Interjúk 

A vezető munkájáról a munkáltatójával készített interjú javasolt kérdései: 

1. Hogyan kommunikálja a vezető az intézmény jövőképét, céljait? 

2. Hogyan biztosítja a vezető a tanulás-tanítás eredményességét? 

3. Hogyan készíti fel a gimnázium tanulóit az érettségi vizsgára, a munkába állásra il-

letve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére? 

4. Mennyire sikerül a nevelőtestülettel a változások megértetése, kezelése? 

5. Mennyire hatékonyan irányítja a megvalósítást? 

6. Képviseli-e az intézmény érdekeit? 

7. Képviseli-e a pedagógusok érdekeit, intézi-e ügyeiket a fenntartónál? 

8. Elkötelezett-e az intézménye iránt? Ennek milyen jeleit tapasztalják? 

9. Milyen a fenntartóval való együttműködése a változások kezelésében? 

10. Nyitott-e saját maga fejlesztésére, milyen tények mutatják szakmai aktivitását? 

11. Rendszeres-e az intézményben a pedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelése? 

12. Elkötelezett-e a tantestület fejlesztésében, működik-e a belső tudásmegosztás? 

13. Tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz-e? 

14. Hogyan működteti a vezető a nyilvánosság biztosítását? 

15. Hogyan hasznosítja az intézmény kapcsolatrendszerét? 

16. A továbbképzések irányítása összhangban van-e a pedagógiai program céljaival? 

A vezetővel készített interjú javasolt kérdései: 

1. Hogyan történik az intézményben a jövőkép kialakítása? 

2. Hogyan alakítja ki a vezetői jövőképét, és hogyan kommunikálja azt? 

3. Hogyan képes reagálni az intézményt érintő kihívásokra? 

4. Mit tesz az intézmény deklarált céljainak elérése érdekében? 

5. A vezető a stratégiai célokat hogyan bontja le operatív célokra? 

6. Hogyan tudja kommunikálni, elfogadtatni a munkatársaival a változások szükséges-

ségét, értelmét? 

7. Hogyan vonja be a döntés-előkészítő munkába a vezetőtársait, hogyan a pedagóguso-

kat? 

8. Milyen szerepe van a kollégák együttműködésének koordinálásában? 

9. Milyen módszerekkel inspirálja, ösztönzi munkatársait? Ezek közül melyek különö-

sen eredményesek? 

10. Mennyire tartja fontosnak a vezetői munkában a tanulás-tanítás eredményességének 

biztosítását? 

11. Mit tesz az eredményesség biztosítása, a tanulói eredmények javítása érdekében? 
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12. Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a reflektívitás a vezetői tevékenység-

ben, a működésben? 

13. Hogyan gondoskodik arról, hogy a tanulói igényekhez igazodjanak a tervezési doku-

mentumok (pedagógiai program, intézményi munkaterv, tematikus tervek, csoport 

munkatervek, foglalkozási tervek) és az alkalmazott módszerek? 

14. Hogyan jelenik meg az adaptivitás, differenciálás saját tanítási gyakorlatában, vala-

mint az intézményi működésben? 

15. Mit tesz az inkluzív tanulási környezet megteremtése érdekében? 

16. Mit tesz a pozitív intézményi arculat kialakítása és fenntartása érdekében? 

17. Hogyan működnek az intézményi célok elérését segítő kapcsolatai, hogyan fejleszti 

azokat? 

18. Milyen a kapcsolata a középfokú oktatással? Hogyan történik a tanulói életutak kö-

vetése, mit tesz a korai iskolaelhagyás elkerülése érdekében? 

19. Milyen információk segítik vezetői munkáját, hogyan használja fel ezeket saját mun-

kájának fejlesztésében? 

20. Hogyan, milyen területeken fejleszti folyamatosan önmagát? 

21. Hogyan, milyen témákban történik az önreflexiója, az erősségei, fejleszthető terüle-

teinek meghatározása? 

22. A vezetői programjában megfogalmazott célok megvalósítása milyen eredménnyel 

történt meg (időarányosan)? 

23. Milyen új célok jelentek meg? 

24. Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítani és ho-

gyan? 

A vezetőtársakkal készített interjú javasolt kérdései: 

1. Hogyan, mi alapján változtatja az intézmény a képzési struktúráját? 

2. Milyen szerepe van ebben az intézmény vezetőjének? 

3. Hogyan történik a stratégiai dokumentumok elkészítése, ezekből lebontva az operatív 

munka megtervezése? 

4. Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézmény vezetője a kollégium céljainak elérése 

érdekében? 

5. Hogyan azonosítják a stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szoruló területe-

ket? Mi a vezető szerepe az azonosítási folyamatban? 

6. Hogyan teremt az intézményvezető a változásokra nyitott szervezetet? Mit tesz ennek 

érdekében? 

7. Hogyan kíséri figyelemmel a jogszabályokat, hogyan tájékoztatja a pedagógusokat?  

8. Hogyan biztosítják az intézményi működés nyilvánosságát, mi ebben a vezető sze-

repe? 

9. Hogyan biztosítja a vezető az átláthatóságot a vezetésben, irányításban? 

10. Milyen módszerei, eljárásai vannak erre? 
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11. Hogyan méri fel, milyen módon támogatja a vezető a kollégák szakmai fejlődését? 

12. Mit tesz az intézményvezető annak érdekében, hogy a pedagógusok nyomon köves-

sék a pedagógiai szakirodalmat? 

13. Mit tesz az intézményvezető, hogy a pedagógusok használják a megszerzett új tudá-

sokat? 

14. Működik-e az intézményben tudásmegosztó fórum, az egymástól való tanulás bármi-

lyen módja? Mi a vezető szerepe a működésben? 

15. A vezető milyen kommunikációs formákat használ, és ezek mennyire eredményesek? 

16. Milyen mértékben vesz részt az intézményvezető a pedagógusok értékelésében? 

17. Hogyan történik az erőforrások elemzése (humánerőforrás, szervezeti kultúra, épüle-

tek, tárgyi eszközök, intézményi környezet)? Milyen feladatot vállal ebben a munká-

ban a vezető? 

18. Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítani és ho-

gyan? 

19. Hogyan méri fel saját erősségeit és a vezetői munka fejleszthető területeit, mit tesz 

saját szakmai fejlődése érdekében 
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30. számú melléklet: Vezetői önértékelő kérdőív 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mér-

tékben igaz Önre! A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 

és 5 között, ahol: 

5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

0 = nincs információja. 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

Képesítés, felkészültség 

1. Az intézményműködéshez szükséges jogi ismeretekkel és központi elvárásokkal 

tisztában van. 

2. A vezetéstudomány és a pedagógia korszerű irányzataiban, módszereiben tájékozott. 

3. Tudását hatékonyan adja tovább kollégáinak. 

4. Folyamatosan tanul, fejlődik. 

Személyes tulajdonságok 

1. Érvényesíti vezető szerepét. 

2. Elkötelezett az intézmény iránt. 

3. Lelkes, önálló, erős késztetése van eredményt elérni. 

4. Kész a „kiállásra”, még ha népszerűtlen dolgokról is van szó. 

5. Határozott, döntésre képes. 

6. Tettei és szavai egymással összhangban állnak. 

7. Elfogulatlanul kezeli az adódó szülői, diák és pedagógus/alkalmazott konfliktusokat. 

Stratégiai vezetés 

1. Jól látja a szervezet működésének lényegét és haladásának módját. 

2. A szervezeti értékek közvetítésével képes az alkalmazottaknak irányt mutatni. 

3. Az értékek talaján jól megragadja a szervezet céljait és stratégiai tervét. 

4. Képes a napi szintű teendőket a távlati célokhoz igazítani. 

5. Tudatosan kezeli a szervezet erősségeit és gyengeségeit. 

6. Kidolgozza a célokat, a cselekvési sorrendeket és az erőforrásokat összefogó éves 

tervet. 

7. Képes a nevelőtestület többségének figyelmét a célokra összpontosítani. 

8. Képes konstruktívan együttműködni a megfelelő szakemberekkel. 
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A vezető és a változás 

1. Érzékeli a szervezetre ható külső változásokat. 

2. Érzékeli a partnerek elvárásait és igényeit. 

3. Keresi és elfogadja elgondolásainak kritikáját. 

4. A változásokhoz hozzárendeli, megszervezi az erőforrásokat. 

5. Meg tudja értetni a szervezeti tagokkal a változások szükségességét. 

6. Folyamatos fejlesztés jellemzi az intézmény pedagógiai munkáját és a működését. 

7. Az intézményt távol tartja a napi politikától. 

A munkahelyi közösség irányítása 

1. Képes megosztani a vezetési feladatokat. 

2. Bizalmat kiváltó légkört teremt. 

3. Tevékenyen bevonja a szervezeti tagokat az intézmény céljainak kialakításába. 

4. Szorgalmazza a becsületes, nyílt visszajelzést. 

5. Hatékony és eredményes értekezletet tart. 

6. Gondot fordít a kétirányú információáramlásra (alkalmazottak, szülők, tanulók köré-

ben). 

7. Mérésekkel, megfigyelésekkel alátámasztott adatokkal rendelkezik a szervezet álla-

potáról. 

8. Folyamatosan értékeli a tervekhez viszonyított haladást. 

9. Képes megállapítani a „kritikus sikertényezőket”: azt a néhány területet, amelyben 

az elért eredmény sikeres teljesítményhez vezet. 

10. Hatékony a korrekció azonnali megtételében, ha az eredmények jelentősen eltérnek 

a tervtől. 

Munkahelyi motiváció 

1. Jól hasznosítja a feladatkiosztást, mint a pedagógusok fejlesztésének fontos eszkö-

zét. 

2. A pedagógusok munkájának ellenőrzését-értékelését fejlesztési eszközként hasz-

nálja. 

3. Személyes szakmai kapcsolatot létesít munkatársaival, hogy megismerje munkájuk-

kal kapcsolatos céljaikat, problémáikat. 

4. Képes az emberek érdeklődését felkelteni, és a többséget mozgósítani a célok irá-

nyába. 
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31. számú melléklet: A vezető önértékelése, valamint az intézményi ön-

értékelés keretében a pedagógusok elégedettségét 

mérő kérdőív 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyikkel milyen 

mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 

0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 

4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 

0 = Nincs információm. 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

1. Az intézmény nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő 

napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 

2. A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket alkalmaznak. 

3. A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt. 

4. A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint 

történik, amelyet minden pedagógus betart. 

5. A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről, dolgozatai-

kat a tanárok megadott időn belül kijavítják. 

6. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és 

kibontakoztassák egyéni képességeiket. 

7. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és 

rendszeresen kapnak segítséget. 

8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat 

együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi. 

10. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és 

szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 

11. Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára (szakkörök, 

programok stb.) 

12. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 

13. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, rendszeres 

mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 

14. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a ma-

gyarságtudat, a hazaszeretet alakítására. 

15. Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, 

hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 
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16. Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket 

érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdemé-

nyezzenek. 

17. Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a gyer-

mekeiket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, változásokat 

kezdeményezzenek. 

18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben. 

19. A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen határozza meg 

a nevelőtestület feladatait, miközben törekszik az egyenletes terhelés megvalósítá-

sára. 

20. Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti 

feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel. 

21. Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus pedagógus-

magatartás betartatására. 

22. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos. 

23. Az intézményvezetés visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban; 

a visszajelzés és az értékelés korrekt, tényeken alapul. 

24. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben meg-

kapják a munkájukhoz szükséges információkat. 

25. A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai együtt-

működését. 

26. A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket. 

27. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges 

eszközök rendelkezésre állnak. 

28. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközössé-

gek. 

29. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon, to-

vábbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják, és egymás-

nak is átadják. 

30. Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, haté-

konyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyer-

mekükkel kapcsolatos információkhoz. 
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32. számú melléklet: A vezető önértékelése, valamint az intézményi ön-

értékelés keretében a szülők elégedettségét mérő 

kérdőív 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyikkel milyen 

mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 

0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 

4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 

0 = Nincs információm 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

1. Az intézményben a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaikkal kulturált, udva-

rias. 

2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres. 

3. A kollégium megfelelő kapcsolatot tart gyermekem iskolájával. 

4. Gyermekem tisztában van a követelményekkel. 

5. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról. 

6. Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit. 

7. Az intézmény eredményesen segíti a tanulmányaiban lemaradó tanulókat. 

8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

9. Az intézmény ösztönzi a tanulók együttműködését. 

10. Az intézmény fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit. 

11. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, progra-

mok stb.) szervezésére. 

12. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 

13. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, lehetőséget 

teremt a rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 

14. Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyar-

ságtudat, a hazaszeretet kialakítását. 

15. A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy tudatosan 

vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 

16. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik 

munkájukat. 

17. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szü-

lők számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos infor-

mációkhoz 
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33. számú melléklet: Az intézményi önértékelés keretében a tanulók elé-

gedettségét mérő kérdőív javasolt kérdései 

A tanulói kérdőívek megküldésére csak az intézményi diákönkormányzat írásban benyújtott 

kifejezett kérelme alapján kerül sor. 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz 

az iskolájára vonatkozóan! A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

0 = nincs információm.  

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

1. A kollégiumra a diákok kulturált viselkedése jellemző: ezt tükrözi beszédük, viselke-

désük tanáraikkal, más felnőttekkel és társaikkal. 

2. A másnapi készülésem tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt. 

3. Tevékenységemet és viselkedésemet a kollégiumban objektívan és reálisan értékelik. 

4. Tisztában vagyok a követelményekkel. 

5. Érthető, világos visszajelzéseket kapok az értékelések eredményeiről. 

6. A kollégium segít, hogy megismerjem és fejlesszem képességeimet. 

7. A kollégium eredményesen segít a felzárkózásban, ha lemaradnék valamiből. 

8. Az intézmény lehetőséget teremt tehetségem kibontakoztatására. 

9. A kollégiumban lakó diákokra jellemző az együttműködés. 

10. A kollégiumban lakó diákokra jellemző az előítélet-mentesség. 

11. A kollégiumban a nevelés-oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a családi 

hátteremet, testi és szellemi képességeimet, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésemmel. 

12. A kollégium szociális segítséget nyújt a rászoruló diákoknak. 

13. A kollégium elvárásait magatartási, erkölcsi téren reálisnak érzem. 

14. A kollégium hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, programok 

stb.) szervezésére. 

15. A kollégium hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 

16. A kollégium hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt 

a rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 

17. A kollégium hangsúlyt fektet a diákönkormányzat jó működésére. 

18. A kollégium fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarság-

tudat, hazaszeretet kialakítását. 

19. A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy tudatosan vál-

lalt értékrend szerint alakítsák életüket. 
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20. Az intézményben biztosított a nyugodt tanulásom. 

21. Az intézményben biztosított a zavartalan pihenésem. 

22. Az intézményben biztosított az egészséges étkezésem. 

23. Az intézményvezető jelenléte meghatározó a kollégiumban. 

24. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok segítőkészen végzik munká-

jukat. 

25. A kollégiumban megfelelő időben és teljességgel hozzájutok a foglalkozásokkal, a fel-

adataimmal és a programokkal kapcsolatos információkhoz 
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34. számú melléklet: Intézményi önértékelési szempontok és elvárások: 

A vastag betűvel jelölt elvárások évente értékelendők. 

1. Pedagógiai folyamatok – I. rész 

Tervezés 

Önértékelési 

szempontok 
Elvárások 

Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív 

tervezés? 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív doku-

mentumainak koherens kialakítását. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény műkö-

dését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt 

adatok), demográfiai, munkaerő- piaci és más külső mutatók (például 

szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és 

értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jö-

vőbeni helyzetének megítélését. 

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény 

munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai 

és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentu-

mokkal és a munkaközösségek terveivel. 

Milyen az intézményi 

stratégiai terv és az ok-

tatáspolitikai közneve-

lési célok viszonya; az 

operatív tervezés és az 

intézményi stratégiai 

célok viszonya? 

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai 

céljaival összhangban készülnek.   

Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szol-

gálja, és a dokumentumokban nyomon követhető. 
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1. Pedagógiai folyamatok– II. rész 

Megvalósítás 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan történik a ter-

vek megvalósítása? 

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelen-

nek a stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pá-

lyázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. aktuális cél-

jai, feladatai.) 

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, 

munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai 

stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a 

diákönkormányzat bevonásával történik. 

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljá-

rások kiválasztását, alkalmazását. 

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra 

tervezett egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfej-

lesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók és mun-

katársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 

Milyen az intézmény 

működését irányító 

éves tervek és a beszá-

molók viszonya? 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a követ-

kező tanév tervezése. 

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rend-

szerhez. 

Milyen a pedagógusok 

éves tervezésének, és 

tényleges megvalósulá-

sának a viszonya? 

A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vo-

natkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárá-

sokat, valamint az általa nevelt, oktatott egyének és csoportok fejlesztési 

céljait 

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, 

az esetleges eltérések indokoltak. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, 

valamint a tanulói produktumokban 
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1. Pedagógiai folyamatok – III. rész 

Ellenőrzés 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan működik az el-

lenőrzés az intézmény-

ben? 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben 

belső ellenőrzést végeznek. 

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gya-

korisággal, milyen eszközökkel ellenőriz. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és haté-

konyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. 

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, 

szükség esetén korrekciót hajt végre. 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben 

és a pedagógusok önértékelése során is. 
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1. Pedagógiai folyamatok – IV. rész 

Értékelés 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan történik az in-

tézményben az értéke-

lés? 

Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, 

alapját az intézményi önértékelési rendszer jelenti.  

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése 

irányítja, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja 

részt vesz. 

Milyen a pedagógiai 

programban meghatá-

rozott tanulói értékelés 

működése a gyakorlat-

ban? 

Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók 

adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer 

működik. 

A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalma-

zott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) 

alapján történik. 

A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rend-

szert és módszereket, azok szempontjait az általuk megkezdett nevelési-

oktatási folyamat elején megismertetik a tanulókkal és a szülőkkel. 

Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a ta-

nulói teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értéke-

lési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készí-

tenek. 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsa-

tolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének. 
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1. Pedagógiai folyamatok – V. rész 

Korrekció 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Mi történik az ellenőr-

zés, mérés, értékelés 

eredményével? (Elége-

dettségmérés, intézmé-

nyi önértékelés peda-

gógus-értékelés, tanu-

lói kompetenciamérés, 

egyéb mérések.) 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módo-

sítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk fel-

használása. 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmé-

nyek elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatáro-

zása, és az intézmény a mérési- értékelési eredmények függvé-

nyében korrekciót végez szükség esetén. 

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk 

alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a 

kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására. 

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, 

segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pá-

lyázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása 

természetes gyakorlata az intézménynek. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés – I. rész 

Személyiségfejlesztés 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan valósulnak 

meg a pedagógiai 

programban rögzített 

személyiségfejlesztési 

feladatok? 

A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az ered-

mények (különös tekintettel az osztályfőnökök tevékenységére, a diák-

önkormányzati munkára, az egyéni fejlesztésre). 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas mód-

szereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intéz-

ményben. 

Hogyan fejlesztik az 

egyes tanulók szemé-

lyes és szociális képes-

ségeit (különös tekin-

tettel a kiemelt figyel-

met igénylő tanu-

lókra)? 

A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és 

szociális képességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat 

megosztják egymással. 

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, 

fejlesztési korrekciókat hajtanak végre. 

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentu-

maiban, a mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékeny-

ségek), DÖK programokban. 

Hogyan történik a ta-

nulók szociális hátrá-

nyainak enyhítése? 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a peda-

gógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fej-

lesztő és oktató munkájukban. 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal 

rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről. 

Az intézmény, támogató rendszert működtet: 

  Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez.  

 Integrációs oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti. 

 Képzési, oktatási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és 

működteti is ezeket. 
 Célzott programokat tár fel. 

  Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal.  
 Stb. 
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Hogyan támogatják az 
önálló tanulást, hogyan 
tanítják a tanulást? 

Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai prog-

ramjával összhangban történik a nevelési oktatási módszerek, eljárások 

kiválasztása vagy kidolgozása, és azok bevezetésének megtervezése. 

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési 

igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő 

tanulási eszközöket biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanítása módszer-

tanát. 

Hogyan történik a tanu-
lók egészséges és környe-
zettudatos életmódra ne-
velése? 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakor-

lata a pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a 

beszámolókból követhető. 

A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban al-

kalmazzák a téma elemeit. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés – II. rész 

Közösségfejlesztés 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan segíti az intézmény 
a tanulók együttműködé-
sét? 

A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfej-

lesztési feladatokat megvalósítja az intézmény. 

A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismere-

tével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közös-

ségek fejlesztését. 

A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításá-

nak eredményei, különös tekintettel a csoportvezetők, a diákönkormány-

zat tevékenységére, az intézményi hagyományok ápolására, a támogató 

szervezeti kultúrára.  

Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanu-

lók közötti folyamatos információcserét és együttműködést. 

Az intézmény közösségépítő 
tevékenységei hogyan, mi-
lyen keretek között valósul-
nak meg? 

Közösségi programokat szervez az intézmény. 

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösség-

fejlesztésben. 

Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti 

és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. 

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok 

önszerveződésének lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. 
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3. Eredmények 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen eredményességi mu-
tatókat tartanak nyilván az 
intézményben? 

Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-

tanítás eredményessége. 

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézmé-

nyi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényező indiká-

torok azonosítása  

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

 tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatko-

zóan 

 versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tan-

kerületi szint, települési szint 

 továbbtanulási mutatók 

 vizsgaeredmények 

 elismerések 

 lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, ki-

maradók, lemaradók) 

 elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, ta-

nuló) 

 neveltségi mutatók 

 stb. 

 Milyen szervezeti eredmé-
nyeket tud felmutatni az in-
tézmény? 

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények 

alakulása az elvártaknak megfelelő. 

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan 

kiemelt tárgyak oktatása eredményes, amely mérhető módon is do-

kumentálható (az emelt- és középszintű érettségi tantárgyak ará-

nya, eredményei, versenyeredmények, felvételi eredmények, stb.). 

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájá-

rul. 

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

Hogyan hasznosítják a belső 
és külső mérési eredménye-
ket? 

Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről 

szóló információk belső nyilvánosságáról. 

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levo-

nása és visszacsatolása tantestületi feladat. 

A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az in-

tézményi önértékelés eljárásában. 
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Hogyan kísérik figyelemmel 
a tanulók további tanulási út-
ját? 

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka 

fejlesztésére. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen pedagógus szak-
mai közösségek működ-
nek az intézményben, me-
lyek a fő tevékenységeik? 

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműkö-

dése jellemző (szakmai munkaközösségek, projekt csoportok). 

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési 

körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket 

az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, 

amely tervezett és szervezett formában zajlik. 

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együtt-

működéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a 

munkájukra.  

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok meg-

valósításának ellenőrzése, értékelése. 

A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékeny-

ségén túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással és 

a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák meg-

oldásában. 

Hogyan történik a belső 
tudásmegosztás az intéz-
ményben? 

Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai mű-

helymunka. 

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gya-

korlatok ismertetése, támogatása. 

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly fel-

adatot vállalnak. 
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Hogyan történik az infor-
mációátadás az intéz-
ményben? 

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljá-

rásrendet) alakítottak ki. 

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáram-

lás és a kommunikáció. 

Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú esz-

közeivel. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz 

szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a té-

mában érdekeltek. 

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban 

vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Melyek az intézmény 

legfontosabb 
partnerei? 

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításá-

val megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú 

partnerek kijelölése. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

Mi az egyes partneri kap-
csolatok tartalma? 

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről 

tartalomleírással is rendelkezik. 

Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső 

partnerekkel való egyeztetés. 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, 

elégedettségének megismerése. 

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

Hogyan kapnak tájékoz-
tatást a partnerek az in-
tézmény eredményeiről? 

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékozta-

tási kötelezettségeinek. 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső part-

ereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek bizto-

sítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

Hogyan vesz részt az in-
tézmény a közéletben (te-
lepülési szint, járási/tan-
kerületi szint, megyei 
szint, országos szint)? 

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek 

munkájában és a helyi közéletben. 

A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális 

rendezvényeken. 

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik kü-

lönböző helyi díjakkal, illetve az ezekre történő jelölésekkel. 
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6. A pedagógiai munka feltételei 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan felel meg az infra-
struktúra az intézmény 
képzési struktúrájának, 
pedagógiai értékeinek, cél-
jainak? 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program meg-

valósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányo-

kat a fenntartó felé. 

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó 

intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény képzési struk-

túráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. 

Hogyan felel meg az intéz-
ményi tárgyi környezet a 
különleges bánásmódot 
igénylő tanulók nevelésé-
nek, oktatásának? 

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézke-

dési tervvel. 

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtör-

ténjen, és ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 

Milyen az IKT-eszközök 
kihasználtsága? 

Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató 

munkájában, az eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyo-

mon követhető. 
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6. A pedagógiai munka feltételei 

Személyi feltételek 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan felel meg a hu-
mánerőforrás az intéz-
mény képzési struktúrájá-
nak, pedagógiai értékei-
nek, céljainak? 

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális kép-

pel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás-szük-

ségletéről. 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felme-

rült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szak-

értelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató 

munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. 

Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok 

és szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének 

feladataira. 
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6. A pedagógiai munka feltételei 

Szervezeti feltételek 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen szervezeti kultúrája 
van az intézménynek, milyen 
szervezetfejlesztési eljáráso-
kat, módszereket alkalmaz? 

 

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti 

és tanulási kultúra fejlesztésében.  

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, el-

fogadott és betartott normák, szabályok jellemzik. 

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére 

a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. 

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési 

és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 

Milyen az intézmény hagyo-
mányápoló, hagyományte-
remtő munkája? 

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az 

intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésé-

ben, és a nevelő-oktató munka részét képezik. 

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az in-

tézmény múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 

Hogyan történik az intéz-
ményben a feladatmegosztás, 
felelősség- és hatáskörmeg-
osztás? 

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyér-

telmű, az eredményekről rendszeresen beszámolnak. 

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés 

alapján történik. 

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozá-

sában (SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvaló-

sulását. 

Hogyan történik a munka-
társak bevonása a döntés-
előkészítésbe (és milyen té-
mákban), valamint a fejlesz-
tésekbe? 

Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés előkészí-

tésbe történő bevonása - képességük, szakértelmük és a jogszabályi elő-

írások alapján. 

Ennek rendje kialakított és dokumentált. 

Milyen az intézmény innová-
ciós gyakorlata? 

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük 

szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést. 

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolko-

dást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra.  

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkal-

mazására nyitott a testület és az intézményvezetés. 

intézményvezetés. 
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7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan jelennek meg a 
Kormány és az oktatásért 
felelős miniszter által ki-
adott tantervi szabályozó 
dokumentumban megha-
tározott célok a pedagó-
giai programban? 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért 

felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban és az 

érettségi követelményekben foglaltakkal. 

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban 

fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési- oktatási feladatait, céljait. 

Hogyan történik a peda-
gógiai programban sze-
replő kiemelt stratégiai 
célok operacionalizálása 
megvalósítása? 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában 

foglaltak megvalósulását. 

Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek 

terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intéz-

kedési tervekben rögzítésre is kerül. 

A tervek nyilvánossága biztosított. 

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, 

azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai 

tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárá-

sainak. 

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és di-

gitális tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalma-

san, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 
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AZ INTÉZMÉNY ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDSZEREI, ESZKÖZEI ÉS 

FOLYAMATA 

35. számú melléklet: A dokumentumelemzés szempontjai 

Pedagógiai program: 

1. Mi a kollégium pedagógiai hitvallása, van-e olyan pedagógiai elv, amelyet kiemelten képvi-

sel? Szerepel-e olyan nevelési-oktatási feladat benne, amely a kollégium specialitása? 

2. Hogyan kapcsolódnak az intézmény által megfogalmazott célok a Kormány és az oktatásért 

felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárá-

sokhoz, és a jogszabályi elvárásokhoz? 

3. A dokumentumban mi igazolja, hogy az intézmény a programját pedagógiai tudatossággal, 

stratégiát alkotva tervezte meg? 

4. A programban meghatározottak, a kollégiumban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alap-

elvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai konkrétak-e, rendelhető-e hozzájuk tevé-

kenység, megfelelnek-e az intézmény lehetőségeinek, reálisak-e? 

5.  A meghatározott célok megvalósításához szükséges feltételrendszert számba vették-e? 

SZMSZ: 

1. A szervezet felépítése és működésének jellemzői milyen módon kapcsolódnak az intézmény 

pedagógiai programjában megfogalmazottakhoz? 

2. Az egyes intézményi közösségek és a szakmai közösségek milyen súllyal jelennek meg a 

szervezet életében? 

3. Mennyire egyértelműek az SZMSZ-ben rögzített hatás- és jogkörök? 

4. Milyen, az információátadással, belső és külső tájékoztatással kapcsolatos szabályokat rögzít 

az SZMSZ? 

5. Milyen panaszkezelésre vonatkozó szabályokat rögzít az intézményi dokumentumokban? 

Egymást követő 2 tanév munkatervei és az éves beszámolók (a munkaközösségek mun-

katerveivel és beszámolóival együtt): 

1. Milyen az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 

2. Hogyan jelenik meg az intézményi munkaterv és a munkaközösségek éves terveinek egy-

másra épülése? 

3. Az előző évi értékelésre építve milyen fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok 

jelennek meg a munkatervekben? 

4. Milyen aktuális feladatok fogalmazódnak meg a munkatervben, mint kiemelt nevelési, okta-

tási és egyéb feladatok? 

5. Egyértelműen megjelenik-e az egyes feladatok felelőse, határideje, a végrehajtás ellenőrzője? 

6. Hogyan jelennek meg az intézmény hagyományai az éves tervezésben? 

7. A munkatervben meghatározott tartalom megvalósítása reális volt-e? 

8. A beszámolóban megjelent-e a munkatervre vonatkozó reflexió? 
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Továbbképzési program – beiskolázási terv: 

1.  Hogyan jelennek meg a pedagógiai programban meghatározott elvek az intézmény fejlesz-

tési céljaiban, a továbbképzési programjában, beiskolázási tervében? 

2.  A pedagógusok szakmai megújító képzéseken való részvételét – az intézményi célok és szük-

ségletek, valamint az egyéni életpálya figyelembe vételének megfelelően – biztosítja-e a to-

vábbképzések tervezése? 

Mérési eredmények adatai, elemzése (öt tanévre visszamenőleg): 

1. Milyen a kollégiumban a többiektől kifejezetten leszakadó tanulók aránya? 

2. Milyen a kollégiumban a többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elérő tanulók ará-

nya? 

A pedagógus-önértékelés eredményeinek összegzése: 

1. Milyen átlagos eredménnyel zárultak az értékelések az egyes területeken? 

2. Van-e olyan fejlesztésre megjelölt terület, amely valamennyi vagy a legtöbb értékelt pedagó-

gus esetében azonos? 

3.  Van-e olyan erősség, kiemelkedő terület, amely valamennyi vagy a legtöbb értékelt pedagó-

gus esetében azonos? 

4. A pedagógusok értékelésének eredményei között van-e egyéb összefüggés, megfigyel-

hető(k)-e: az azonos szakmai munkaközösségben tanító pedagógusok kiemelkedő és fejleszt-

hető területeinek azonossága, a módszertani felkészültség erősségeinek, fejleszthető területe-

inek azonossága? 

5. Van-e jelentős eltérés egyes pedagógusok tanfelügyeleti és önértékelése között? 

Az előző intézmény-ellenőrzés(ek) (tanfelügyelet) intézkedési terve(i) és az intézményi 

önértékelés értékelőlapjai, valamint a kapcsolódó intézkedési tervek: 

1.  Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

2.  Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti 

eredmények? 

3.  Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti ered-

ményekhez képest az egyes területeken? 

4.  Milyen az intézkedési tervek és az értékelési eredmények közötti kapcsolat? 

5.  Az intézkedési terv végrehajtása során annak korrekciója az eredmények ismeretében meg-
történt-e? 

A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése 

1. Az intézmény kiemelt nevelési céljainak való megfelelés hogyan érhető tetten fizikális for-

mában? (Pl. környezettudatos nevelés.) 

2. Milyen a tanulók lakhatási és tanulási környezete? 

3. Ha van közösségi tér az intézményben, azt hogyan, mire használják? 

4. Milyen feltételekkel rendelkezik az intézmény a napi sportolás megvalósítására? 
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5.  Hogyan felel meg az intézmény tárgyi környezete a különleges bánásmódot igénylő tanulók 

nevelésének, oktatásának? 
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36. számú melléklet: Interjúk 

Az intézményi önértékelés során a vezetővel készített interjú javasolt kérdései: 

1. Milyen az Ön intézménye? Fogalmazzon meg (emeljen ki) öt intézményi jellemzőt! 

2. Melyek az intézmény kiemelt, sajátos céljai? 

3. Milyen rendszere van az intézményben folyó nevelő-oktató munkát meghatározó dokumen-

tumok elkészítésének? 

4. Hogyan jelennek meg ezekben az intézmény sajátos jellemzői? (Stratégiai dokumentumok, 

az éves munkát meghatározó dokumentumok.) 

5. Az intézmény stratégiájának tervezésekor figyelembe vették-e a települési környezet, a köz-

nevelés-irányítás elvárásainak változásait? 

6. Hogyan történik az aktuálisan megjelenő új feladatok ellátása az intézményben? (teljeskörű 

intézményi egészségfejlesztés stb.) 

7. Mi jellemzi az intézményben a feladat-, a hatáskör- és a felelősség-megosztás? 

8. A munkaközösség-vezetők hol, milyen tevékenység formájában kapcsolódnak be a vezetés 

munkájába? 

9. Hogyan működik az intézményben az ellenőrzés? (Ki, mit, milyen céllal, gyakorisággal, esz-

közökkel ellenőriz?) 

10. Az intézmény önértékelési rendszerének működtetése milyen támogatást jelent a vezetés, a 

pedagógusok számára? 

11.  Hogyan történik meg az ellenőrzések, értékelések eredményének visszacsatolása? 

12. Hogyan használják fel a tanulók ellenőrzési, mérési, értékelési eredményeket? 

13. Tapasztalata szerint hogyan befolyásolja az integráció az intézményben folyó munkát? 

14. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 

15. Milyen az intézmény, a pedagógusok viszonya az új módszerekhez és tanulásszervezési eljá-

rásokhoz? 

16. Mennyire kezdeményezők a pedagógusok a fejlesztések terén? 

17. Milyen módszerei használatosak az intézményen belüli tudásmegosztásnak? 

18. Melyek a pedagógus-továbbképzési program és az éves munkatervek összeállításának szak-

mai szempontjai? 

19. Milyen módszerei, formái valósulnak meg az intézményen belüli információátadásnak? 

20. Hogyan értékeli az intézmény hagyományápoló és/vagy hagyományteremtő munkáját? 

21. A nevelő-oktató munka szempontjából mely partnerekkel való együttműködést tartja a leg-

hasznosabbnak? Milyen témák, tartalmak képezik alapját e kapcsolatoknak? 

22. Hogyan tájékoztatják a partnereket az intézmény eredményeiről? 

23. Milyen szakmai, közéleti szerepet tölt be az intézmény? 

24. Mennyire élénk és rendszeres a szakmai szervezetek munkájában vagy a helyi közéletben 

való személyes / munkaközösségi részvétel? 

25. Vannak-e olyan intézményi alkalmak, díjak, amelyekkel elismerik a partnerek kiemelkedő 

szakmai és közéleti tevékenységét? 
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Az intézményi önértékelés során a pedagógusok képviselőivel készített interjú javasolt 

kérdései: 

1. Ha be kellene mutatnia az intézményét, melyik három jellemzőt emelné ki? 

2. Melyek az intézmény kiemelt céljai? 

3. Hogyan jelennek meg ezek a célok a mindennapi pedagógiai gyakorlatban? 

4. Hogyan, milyen módszerekkel történik az intézményben az egyes tanulók képességeinek 

megismerése? 

5. Milyen formái vannak az egyes tanulók képességfejlesztésének, különös tekintettel a sajátos 

nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulási-, és magatartási problémákkal küzdő valamint ki-

emelkedően tehetséges tanulókra? 

6. Hogyan történik a tanulók szociális helyzetének megismerése? 

7. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányának enyhítése (különös tekintettel a hátrányos 

helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra)? 

8. Tapasztalata szerint hogyan befolyásolja az integráció az intézményben folyó munkát? 

9. Milyen módon történik a tanulás támogatása? 

10. Az intézményben mi történik a tanulókat érintő mérési, érettségi vizsga, valamint OKTV 

eredményekkel, hogyan hasznosítják azokat? 

11. Milyen közösségépítő programok, tevékenységek vannak a gimnáziumban? 

12. Ebben a tanévben milyen tanórán/iskolán kívül szervezett tevékenységeken vesznek részt a 

tanulók? 

13. A nevelőtestület szakmai együttműködésének milyen lehetőségei vannak az intézményben? 

(szakmai munkaközösségek, projektcsoportok, egy osztályban tanítók munkacsoportja, stb.) 

14. Hogyan történik az intézményben a belső tudásmegosztás? 

15. Hogyan viszonyulnak a pedagógusok az új módszerek bevezetéséhez, az új tanulásszervezési 

eljárások működtetéséhez? 

16. Hogyan értékelik a módszerek beválását, hatásosságát, és hogyan hasznosítják a kipróbálás 

eredményeit? 

17. Milyen a pedagógusok hozzáállása az innovációhoz? Vannak-e a pedagógusok által elindított 

fejlesztések? 

18. Milyen lehetőségei vannak a pedagógusoknak a szakmai megújulásra, fejlődésre (képzések, 

projektnapok, „jó gyakorlat” kipróbálása, stb.)? 

19. A szakmai munkaközösségek és a nevelőtestület véleményét milyen tervezésben, fejlesztés-

ben, milyen döntések előkészítésében veszi figyelembe a vezetőség? 

20. Az értekezletek összehívása milyen céllal és milyen rendszerességgel történik? 

21. Milyen a vezetői ellenőrzés gyakorlata az intézményben, milyen formában kap visszajelzést 

a munkájáról? 

22. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka melyik területén/területein látja fontosnak a fej-

lesztést? 

23. Az intézmény fejlesztésének tervezésekor megfelelő módon figyelembe veszik-e a települési 

környezet, a köznevelés-irányítás elvárásainak változását? 
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Az intézményi önértékelés során a szülők képviselőivel készített interjú javasolt kér-

dései: 

1. Mi volt a döntő szempont, amikor ezt az intézményt választotta a gyermeke számára? 

2. A kollégium megfelel-e az előzetes elvárásainak? 

3. Ön szerint az intézményben mekkora hangsúlyt kap a nevelés? 

4. Milyen az oktató munka színvonala az Ön megítélése szerint? 

5. Milyen felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások működnek az intézményben? 

6. Az intézményben működő tehetségfejlesztésnek milyen formáiról tud? 

7. Milyen tanórán kívüli foglalkozásokon vesz részt a gyermeke? 

8. Az intézmény bevonja-e a szülőket az iskolai közösség életébe, az intézményi hagyományok 

ápolásába? Ha igen, milyen formában teszi ezt (jótékonysági vásár, bál, stb.)? 

9. Ajánlaná-e az intézményt mások számára? 

10. Milyen pályát, továbbtanulást képzel el gyermeke számára? Kap-e ehhez segítséget a kollé-

gium részéről 
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11. Legitimációs záradék 

A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium nevelőtestülete a 2015. szeptem-

ber 29-én kelt nevelőtestületi határozata alapján, 95 %-os arányban az Intézményi Önérté-

kelési Szabályzatot elfogadta.  

Módosítás a jogszabályi háttér változásakor szükséges. 

Kelt: Békéscsaba, 2015. szeptember 30. 

Az Intézményi Önértékelési Szabályzatot az intézmény vezetője jóváhagyta. A legközelebbi 

felülvizsgálat ideje 2017. első féléve. 

Kelt: Békéscsaba, 2015. szeptember 30. 

 Komáromi István 

 intézményvezető 


