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1. Intézmény alapadatai 

Az intézmény neve: PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda  

Székhelye: 5465 Cserkeszőlő Szinyei u.1. 

Intézményegységek neve és telephelyei: 

PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda (5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1.) 

PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde (5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út 3.) 

PS ÁMK Cserkeszőlő Közétkeztetési Konyha (5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út 1./a)  

PS ÁMK Cserkeszőlő Könyvtár és Közművelődés (5465 Cserkeszőlő Ady Endre út 1 /a) 

Oktatási azonosítója: 201884 

Alapító és a fenntartó neve: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  

Címe: 5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1. 

Irányító és felügyeleti szerv neve: Cserkeszőlő község Képviselő-testülete 

Címe: 5465 Cserkeszőlő Szinyei u.1. 

 

2. Jogszabályi háttér 

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 köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmények-

ben történő végrehajtásáról (I.II. fejezet) 

Útmutatók: 

 Országos Tanfelügyelet – kézikönyv óvodák számára 

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

 

3. Az Intézményi Önértékelési Program hatálya, érvényessége, felülvizsgálata 

Hatálya: Az Intézményi Önértékelési Program hatálya kiterjed az óvoda teljes nevelőtestületé-

nek pedagógusi körére. A programban foglaltak betartása mindenki számára kötelező. 

Érvényessége: A jóváhagyástól számított következő munkanaptól 2025. augusztus 31-ig érvé-

nyes. 

Felülvizsgálata: Az Intézményi Önértékelési Programot jogszabály módosítás esetén felülvizs-

gálni és más indokolt esetben módosítani szükséges.  
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Módosítási javaslattal a nevelőtestület bármely tagja élhet. Módosítási javaslat beadási határ-

ideje minden év június 30, melyről a nevelőtestület a nevelési évnyitó értekezletén szavaz. A 

módosítás elfogadásához a nevelőtestület 2/3-ának igen szavazata szükséges.  

4. Az önértékelés célja 

Az Intézményi önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó 

intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, vala-

mint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemel-

kedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési feladatait 

Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, 

hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredmé-

nyességét. (Önértékelési Kézikönyv 7. old.) 

 

5. Önértékelés folyamata 

Előkészítés:  

 Önértékelési Munkacsoport létrehozása 

 Tájékoztatás 

 Intézményi elvárásrendszer meghatározása 

Tervezés:  

 Önértékelési Program – 5 éves 

 Önértékelési terv – évente 

Megvalósítás: 

 Pedagógus önértékelése 

 Vezető önértékelése 

 Intézmény önértékelése 

 

6. Előkészítés 

Önértékelési csoport 

Tagjai: 3 fő. Az önértékelési csoport vezetője, koordinátora az óvodavezető-helyettes. 

A tagokat az adott nevelési évre az intézményvezető jelöli ki. 

 

Feladata: Az önértékelési folyamat szervezése, irányítása: 

 az önértékelési folyamat során bevonandó további pedagógusok felkészítése 

 partnerek tájékoztatása 
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 önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésének segítése 

 Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen és a valóságban is 

nyomon követni a folyamatokat, gondoskodni az önértékelés minőségbiztosításáról 

 adatgyűjtés (foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség 

esetén a kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatrögzítés) 

 

Jogosítványok: Az ellenőrzésben részt vevő pedagógusok, az intézményvezető által kijelölt, a 

feladat ellátásához szükséges hatás- és felelősségi körrel rendelkeznek, ami az éves önértékelési 

tervben kerül rögzítésre. 

Az önértékelés során keletkezett anyagok bizalmas jellegűek, az önértékelésekben részt vevő 

kollégákat titoktartás kötelezi. A keletkezett anyagok az adatkezelési szabályzatnak megfelelően 

kezelendők.   

 

Bevont csoporttagok: Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz. A bevont csoporttagokat 

egy-egy pedagógus értékeléséhez a pedagógus véleményének kikérése után a csoport javaslatára 

az intézményvezető kéri fel. Feladatuk főként az adatgyűjtésben való segítség.  

Megbízásuk időtartamát, feladatukat, az önértékelő pedagógus nevét az éves önértékelési terv 

tartalmazza. 

 

Tájékoztatás 

Feladat Felelős Határidő 

A nevelőtestület tájékoztatása a terve-

zett önértékelések folyamatáról, a 

szükséges erőforrásokról és az elvárt 

eredményekről. 

Óvodavezető Nevelési évnyitó értekez-

leten 

Az önértékelésben érintett pedagógus 

számára tájékoztatást kell adni az üte-

mezésről, az értékelésben részt vevő 

személyekről, azok feladatairól, vala-

mint az értékelés módszertanáról, esz-

közeiről. 

Belső Önértékelési 

Csoport  

önértékelés megkezdése 

előtt 

Kollégák tájékoztatása Belső Önértékelési 

Csoport 

Az értékelésbe bevontak-

kal a kérdőív és az interjú 

előtt 

Szülők tájékoztatása Belső Önértékelési 

Csoport  

A rendszer bevezetésével 

egy időben, valamint az 

értékelésbe bevontakkal 

(kérdőív, interjú) az érté-

kelés előtt 
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Fenntartó tájékoztatása Óvodavezető 

 

A rendszer bevezetésével 

egy időben, az interjúké-

szítés előtt, valamint in-

tézményi önértékelés 

eredményéről 

 

Intézményi elvárásrendszer meghatározása 

Az egész nevelőtestület részt vesz benne. Területenként az önértékelési szempontok felosztásra 

kerülnek a pedagógusok között. Az intézményi dokumentumok és az önértékelési rendszer alap-

ján kidolgozzák az elvárásrendszer elemeinek intézményi értelmezését. Azonosítják a dokumen-

tumokban a már meglévő elvárásokat, szükség esetén javaslatot tesznek a dokumentumok átfo-

galmazására, új belső elvárás beillesztésére. Mindezeket a nevelőtestület nevelőtestületi értekez-

let keretében megvitatja, összeállítja a végleges elvárás rendszert, majd elfogadja azt. Ezt köve-

tően az intézményvezető feltölti az OH által működtetett informatikai rendszerbe. 

 

7. Tervezés 

Az öt éves Intézményi Önértékelési Programot az intézményvezető dolgozza ki az önértékelési 

csoport segítségével. 

Az éves önértékelési tervek kidolgozása az Önértékelési Csoport feladata, melyet minden év 

augusztus 15-ig elkészít, a nevelőtestület minden év augusztus 30-ig elfogadja. 

Az éves önértékelési terv tartalmazza: 

 az adott nevelési évben önértékelésre kerülő pedagógusok nevét, önértékeléssel kap-

csolatos feladatukat, határidőket,  

 az adott pedagógusok önértékelésében részt vevő kollégák nevét, feladatát, önértékelés 

módszereit, eszközeit, határidőket. 

 az intézményi önértékelésnél évenként kötelezően vizsgálandó elvárások értékelésének 

ütemezése 

 

8. Megvalósítás 

Önértékelés szintjei: 

 Pedagógus 

 Vezető (intézményvezető) 

 Intézmény 
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A szintekhez tartozó önértékelés területei: 

 

 Pedagógus Vezető Intézmény 

1. 
Pedagógiai, módszertani fel-

készültség 

A tanulási és tanítási 

stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

Pedagógiai folyamatok 

2. 

Pedagógiai folyamatok, tevé-

kenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 

A változások stratégiai 

vezetése és operatív irá-

nyítása 

Személyiség- és közösség-

fejlesztés 

3. A tanulás támogatása 

Önmaga stratégiai veze-

tése és operatív irányí-

tása 

Eredmények 

4. 

A gyermek személyiségének 

fejlesztése, az egyéni bánás-

mód érvényesülése, hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igé-

nyű vagy beilleszkedési, ta-

nulási, magatartási nehézség-

gel küzdő gyermekek többi 

gyermekkel együtt történő si-

keres neveléséhez, oktatásá-

hoz szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség 

Mások stratégiai veze-

tése és operatív irányí-

tása 

Belső kapcsolatok, együtt-

működés, kommunikáció 

5. 

A csoportok, közösségek ala-

kulásának segítése, fejlesz-

tése, esélyteremtés, nyitottság 

a különböző társadalmi-kultu-

rális sokféleségre, integrációs 

tevékenység, csoportos tevé-

kenység 

Az intézmény stratégiai 

vezetése és operatív irá-

nyítása 

Az intézmény külső kap-

csolatai 

6. 

Pedagógiai folyamatok és a 

gyermek személyiségfejlődé-

sének folyamatos értékelése 

elemzése 

 
A pedagógiai munka fel-

tételei 

7. 

Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, probléma-

megoldás 

 

Az óvodai nevelés orszá-

gos alapprogramban meg-

fogalmazott elvárásoknak 

és a pedagógiai program-

ban megfogalmazott intéz-

ményi céloknak való meg-

felelés 

8. 

Elkötelezettség és szakmai fe-

lelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 
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A szintekhez tartozó önértékelés módszerei: 

 

Módszerek Pedagógus Vezető Intézmény 

Dokumen-

tumelemzés 

- Az előző pedagógus-

ellenőrzés (tanfelügye-

let) és az intézményi 

önértékelés adott peda-

gógusra vonatkozó érté-

kelő lapjai  

- Nevelési tervek, heti 

tervek, negyedéves 

anyagtervek  

- A látogatott tevékeny-

ségek terve  

-  Csoportnapló  

- Gyermeki munkák  

- Gyermek fejlődését 

nyomon követő doku-

mentáció  

- Az előző vezetői el-

lenőrzés (tanfelügye-

let, szaktanácsadó) és 

az intézményi önérté-

kelés adott vezetőre 

vonatkozó értékelő-

lapjai  

- Vezetői pályázat 

(program)  

- Pedagógiai program  

- Egymást követő két 

nevelési év munka-

terve és az éves beszá-

molók   

- SZMSZ 

- Pedagógiai Program  

- SZMSZ  

- Egymást követő két 

tanév munkaterve és 

az éves beszámolók (a 

Mk. munkatervekkel 

és beszámolókkal 

együtt)  

- Továbbképzési prog-

ram (beiskolázási 

terv)  

- Házirend  

- Mérési eredmények 

öt vére visszamenőleg  

- Pedagógus önértéke-

lés eredményeinek 

összegzése  

- Az előző intézmény-

ellenőrzés (tanfel-

ügyelet) és az intéz-

ményi önértékelés ér-

tékelő lapjai, valamint 

a kapcsolódó intézke-

dési tervek  

Megfigyelés 

Tevékenységlátogatás 

(2 óra) 

 A pedagógiai munka 

infrastruktúrájának 

megismerése 

Interjú 

- Pedagógussal 

- Intézményvezetővel/ 

intézményvezető-he-

lyettessel 

 

- Vezetővel 

- Fenntartóval 

- Vezetőtársakkal 

- Vezetővel 

- Szülők képviselőivel 

(SZMK tagok) (cso-

portos interjú) 

- Pedagógusok (cso-

portos interjú) 

Kérdőív 

- Önértékelő (1.) 

- Szülői (2.) 

- Munkatársi (3.) 

- Vezetői önértékelő 

(4.) 

- Nevelőtestületi (5.) 

- Szülői (6.) 

Elégedettség mérés 

(vezető és intézményi 

önértékeléskor hasz-

nált szülői és pedagó-

gusi kérdőívek) (5., 

6.) 

 

A kérdőíveknél a zárójelben lévő számok az Önértékelési kézikönyv mellékleteinek számát 

jelölik.  
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A kérdőíveket kitöltők kiválasztásánál fontos szempont a közvetlen kapcsolat. A szülők eseté-

ben az önértékelő pedagógus csoportjába járó gyermekek szüleivel, munkatársak esetében a 

közvetlen munkakapcsolatban levő pedagógusokkal kell kitöltetni a kérdőívet.  

Tevékenységlátogatási jogosultságok: 

 

Látogatott Látogató 

Pedagógus Intézményvezető, vagy 

Intézményvezető-helyettes 

Intézményvezető Intézményvezető-helyettes 

Intézményvezető-helyettes Intézményvezető 

Munkaközösség vezető Intézményvezető, vagy 

Intézményvezető-helyettes 

 

A látogatáson és az azt követő megbeszélésen az önértékelő pedagóguson és az önértékelési terv-

ben a tevékenységlátogatásra kijelölt kollégán kívül egy, a pedagógus által felkért további kol-

léga is részt vehet.  

 

9. Önértékelés ütemezése 

Pedagógus önértékelése – 5 évente 

Célja: A pedagógusok nevelő oktató munkájának fejlesztése, a kiemelkedő és fejleszthető terü-

letek meghatározásával. 

Önértékelésre jelentkezésnél előnyt élvez az a pedagógus, aki bekerült a következő nevelési év 

tanfelügyeleti ellenőrzési tervébe.  

Értékelési feladatok felosztása: 

Feladat Felelős 

Tervezés Önértékelési csoport 

Tájékoztatás, felkészítés Önértékelési csoport 

Tevékenységlátogatás Intézményvezető / Intézményvezető-helyettes 

Dokumentum elemzés 1 fő Önértékelési csoporttag 

Interjúk előkészítése, lefolytatása 1 fő Önértékelési csoporttag 

Kérdőíves felmérések előkészítése, lebonyolí-

tása 

1 fő Önértékelési csoporttag, vagy 1fő bevont 

csoporttag (javaslat: önértékelő közvetlen 

munkatársa) 

Értékelés Önértékelő pedagógus 

Informatikai feltöltés Intézményvezető, Önértékelési csoport 

 

Az értékelésben részt vevőknek minimum 5 év, óvodában végzett szakmai gyakorlattal kell, 

rendelkezzenek. 
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Határidők: 

Feladat Felelős Határidő 

Önértékelésben résztvevők 

névsorának ismertetése 

Óvodavezető Augusztus 30. 

Önértékelésbe bevont peda-

gógusok ismertetése 

Óvodavezető Augusztus 30. 

Adatgyűjtők összegző érté-

kelés elkészítése saját terüle-

tükön 

Kérdőívezéssel, interjúkkal, 

dokumentumelemzéssel, te-

vékenységlátogatással meg-

bízott kollégák 

A feladat végrehajtását kö-

vető 2. napig 

Saját önértékelés (kiemel-

kedő és fejleszthető területek 

meghatározása) és 5 évre 

szóló fejlesztési terv elkészí-

tése, informatikai rendszerbe 

való feltöltése 

Értékelt pedagógus Önértékelést követő 30. na-

pig 

Összegző értékelés elkészí-

tése 

Önértékelési csoport június 15.  

 

Pedagógus önértékelésének folyamata: 

 Elkészülnek a saját intézményi elvárások. 

 Elkészül az éves önértékelési terv nevekkel, feladatokkal, felelősökkel, határidőkkel 

 Az értékelésre kerülő pedagógus kitölti saját magáról az önértékelő kérdőívet 

 Meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további partnerek körét (szülők, kollégák)  

 Az azonos telephelyen dolgozó munkatársai kitöltik az adott pedagógusra vonatkozó 

értékelő kérdőívet  

 Az önértékelési csoport véletlenszerűen (sorsolással) kiválasztja a reprezentatív mintát 

a szülők köréből (30% - csoportszinten) 

 A szülők megkapják és kitöltik az adott pedagógusra vonatkozó értékelő kérdőíveket 

 Dokumentumok áttekintése; (korábbi teljesítményértékelő rendszerek pedagógusról ké-

szült dokumentumainak áttekintése) 

 Az önértékelési csoport egyeztet az értékelt kollégával, hogy mikor, milyen tevékeny-

ségeit fogja megnézni 

 Tevékenységlátogatás, ajánlott megfigyelési szempontok figyelembevételével 

 Kérdések, tapasztalatok összegyűjtése az interjúra 

 Interjú a pedagógussal 

 Interjú az értékelt pedagógus vezetőjével (intézményvezető vagy vezetőhelyettes) 

 A pedagógus értékelésének elkészítése a pedagógus által (erősségek, fejleszthető terü-

letek a pedagógus kompetenciák indikátorai alapján) 

 Visszajelzés a kollégának, célkitűzések az öt évre szóló önfejlesztési terv készítéséhez 
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Vezető önértékelése – 2. és 4. évben 

Célja: Az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető 

munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető 

saját céljaihoz képest elért eredményei alapján. 

Értékelési feladatok felosztása: 

Feladat Felelős 

Tervezés Önértékelési csoport 

Tájékoztatás, felkészítés Önértékelési csoport 

Dokumentum elemzés 1 fő Önértékelési csoporttag, 

Intézményvezető 

Interjúk előkészítése, lefolytatása 2 fő Önértékelési csoporttag 

Kérdőíves felmérések előkészítése, lebonyolí-

tása 

1 fő Önértékelési csoporttag 

Értékelés Intézményvezető 

Informatikai feltöltés Intézményvezető, Önértékelési csoport 

 

Az értékelésben részt vevőknek minimum 5 év, óvodában végzett szakmai gyakorlattal kell, 

rendelkezzenek. 

A vezetőtársakkal lefolytatott interjún az intézményvezető nem vesz részt. 

Határidők: 

Feladat Felelős Határidő 

Adatgyűjtők összegző érté-

kelés elkészítése saját terüle-

tükön 

Kérdőívezéssel, interjúkkal, 

dokumentumelemzéssel, 

megbízott kollégák 

A feladat végrehajtását kö-

vető 2. napig 

Saját önértékelés (kiemel-

kedő és fejleszthető területek 

meghatározása) és 5 évre 

szóló önfejlesztési terv elké-

szítése, informatikai rend-

szerbe való feltöltése 

Intézményvezető Önértékelést követő 30. na-

pig 

Összegző értékelés elkészí-

tése 

Önértékelési csoport június 15.  

Az elkészült önértékelést, 

önfejlesztési tervet és az ösz-

szegző értékelést megküldi a 

fenntartónak 

Intézményvezető Nevelési évnyitó értekezletig 

 

Vezető önértékelésének folyamata: 

 A vezető esetében ellenőrzött dokumentumok összehangolása a központi elvárásokkal 

 A vezető ellenőrzése és értékelése helyi gyakorlatának összevetése a tanfelügyelet ke-

retében leírtakkal a dokumentumok összehangolása alapján 
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 A vezetővel kapcsolatban megfogalmazott helyi elvárások meghatározása 

 A vezető ellenőrzésére ütemterv készítése, határidők, felelősök meghatározása. 

 A központi, illetve intézményi elvárások alapján az értékelés elvégzése, a megadott esz-

közrendszerrel.  

 A vezető kitölti az önértékelési kérdőívet 

 A pedagógusok kitöltik az elégedettségi kérdőívet (100%) 

 A véletlenszerűen (sorsolással) kiválasztott szülők kitöltik az elégedettségi kérdőívet 

(10% - óvodaszinten) 

 Az értékelők áttekintik a dokumentumokat, elsősorban a vezetői pályázatra, beszámo-

lóra fókuszálva 

 Interjú készül az intézményvezető helyettessel (a vezető jelenléte nélkül), az önértéke-

lési csoport kettő tagjának részvételével 

 Vezetői interjú, az önértékelési csoport két tagjának részvételével 

 Az önértékelési csoport együtt megbeszéli és kitölti a vezetői önértékelő lapot 

 Visszajelzés a vezetőnek, egyeztetés a fejlesztési területek kiválasztásáról és a fejlesz-

tési célokról 

 Visszajelzés a vezetőnek, célkitűzések az önfejlesztési terv készítéséhez 

 Erősségek és fejleszthető területek meghatározása a vezető által, amelyeket a vezető, 

vezetői ciklusa következő éveiben fejleszt. 

 Az erősségek és a fejleszthető területek az Oktatási Hivatal által működetett értékelő 

felületen történő rögzítése.  

 Az önértékelés eredményeinek összevetése a külső – tanfelügyeleti – értékelés eredmé-

nyeivel. 

 A megvalósítandó fejlesztések kijelölése. 

 

Intézményi átfogó önértékelés – 5 évente 

Célja: A fejlődés, az előrehaladás mérése a központi és saját intézményi célokhoz és elvárások-

hoz mérten. 

Az intézményi átfogó önértékelésben az összes Önértékelő csoporttag részt vesz. 

Értékelési feladatok felosztása: 

Feladat Felelős 

Tervezés Önértékelési csoport 

Tájékoztatás, felkészítés Önértékelési csoport 

Dokumentum elemzés Önértékelési csoporttagok, bevont csoportta-

gok 

Interjúk előkészítése, lefolytatása Önértékelési csoporttagok, bevont csoportta-

gok 

Kérdőíves felmérések előkészítése, lebonyolí-

tása 

Önértékelési csoporttagok, bevont csoportta-

gok 

Értékelés Intézményvezető 

Informatikai feltöltés Intézményvezető, Önértékelési csoport 
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Határidők: 

Feladat Felelős Határidő 

Éves intézményi önértékelési 

terv elkészítése 

Önértékelési csoport Augusztus 15. 

Ötéves önértékelési program 

elkészítése 

Intézményvezető Az 5. évet követő nevelési év 

nyitóértekezlete 

Összegző értékelés elkészí-

tése 

Intézményvezető Június 15. 

5 évre szóló intézkedési terv Intézményvezető Az intézményi önellenőrzést 

követő 45. napig 

5 évre szóló intézkedési terv 

jóváhagyása 

Nevelőtestület Az intézményi önellenőrzést 

követő 75. napig 

Intézkedési terv feltöltése az 

informatikai rendszerbe 

Intézményvezető Jóváhagyást követően 

 

Intézményi önértékelés folyamata: 

 

 Az intézményi önértékelés helyi gyakorlatának összevetése a tanfelügyelet keretében 

leírtakkal (szintek, területek, szempontok, eljárások, módszerek, eszközök elemzése, a 

szükséges módosítások elvégzése) 

 Az intézmény, nevelő oktató munkájára vonatkozó saját elvárás rendszerének és a köz-

ponti elvárás szempontjainak és elvárásainak összevetése 

 Intézményi önértékelési ütemterv készítése, határidők, felelősök meghatározása, válasz-

tása (vezető, önértékelési csoport) 

 Az értékelést végzők körének kiválasztása, feladataik meghatározása (vezető, önértéke-

lési csoport, felelősök) 

 Saját intézményi elvárásrend, központi elvárások összekapcsolása. (nevelőtestület) 

 Dokumentumelemzés: 

Pedagógiai program, SZMSZ, Munkaterv, Továbbképzési program, Beiskolá-

zási terv, mérési eredmények, pedagógus önértékelés eredményei, vezetői önér-

tékelés eredményei 

 Kérdőívek: 

 A kérdőívek előkészítése (felületen!)  

 A válaszadók körének meghatározása, kiválasztása (Pedagógus 100%, szülő 10%) 

 A kérdőívek feldolgozása. (vezető, önértékelési csoport, illetve az általuk kiválasz-

tott pedagógusok) 

 Interjúk megszervezése, lebonyolítása (pedagógusok képviselőivel, szülők képviselői-

vel – 2fő/ csoport – SZMK tagok) 

 Adatok összegyűjtése  

 Az értékelési csoport elkészíti az önértékelési jelentést, ezen belül a pedagógus önérté-

kelés eredményének összegzését, a vezetői önértékelések összegzését 

 Meghatározzák a kiemelkedő, illetve fejleszthető területeket 

 Az önértékelés eredményét bemutatják a nevelőtestületnek, a kollégáknak 

 Az eredményt feltöltik az informatikai felületre 
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10. Összegző értékelések 

A pedagógusok, a vezető, valamint az intézmény összegző értékelését az önértékelési csoport 

segítségével a pedagógus, a vezető maga végzi. A meghatározott területek és elvárások értéke-

lése mellett megfogalmazza az adott szint erősségeit és fejleszthető területeit. 

 

11. Az önértékelés követése, fejlesztések megvalósítása: 

 A meghatározott fejlesztendő területekre fejlesztési célok meghatározása 

 A fejlesztések megtervezése – fejlesztési tervek 

 A fejlesztések megvalósítása 

 A fejlesztés eredményeinek értékelése – visszamérés: 

 a következő önértékeléssel vagy  

 a tanfelügyeleti értékeléssel 

 

12. Az intézményi önértékelés kimenete 

 A fejleszthető és a kiemelkedő területek meghatározása.  

 A minősítésben megjelenő kompetenciánkénti pontszám. 

 A pedagógus, a vezető és az intézmény fejlesztési terve. 

 Visszajelzés a pedagógustól, vezetőtől az értékelési folyamatról, amit az eljárásrend to-

vábbfejlesztésében figyelembe lehet venni. 

 

13. Dokumentumok tárolása 

Pedagógusoknál: 

a. Intézményvezetői irodában 

b. Az OH által biztosított informatikai felületen 

 

Vezető esetében: 

c. Intézményvezetői irodában 

d. Az OH által biztosított informatikai felületen 

 

Intézménynél: 

e. Iktatóban 

f. Intézményvezetői irodában 

g. Az OH által biztosított informatikai felületen 
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Cserkeszőlő, 2022……………. 

     …………………….. 

    Tóth Krisztina 

                                                                                            Intézményvezető 


