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I. Az intézményi önértékelés alapjai 

I. 1. Jogszabályi háttér 

̶ 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 64-65. §, 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 
intézményekben történő végrehajtásáról I., II. fejezet 

I. 2. Felhasznált szakirodalom 

̶ Országos Tanfelügyelet, Kézikönyv szakképző iskolák számára (negyedik, 
javított kiadás) 

̶ Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és 
Pedagógus II. fokozatba lépéshez (negyedik, javított változat) 

̶ Önértékelési kézikönyv szakképző intézmények számára (harmadik, javított 
kiadás) 

̶ Tóth Zsuzsanna Eszter, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, Minőség és Üzleti Statisztika 
szakcsoport, Szervezeti Önértékelés 

I. 3. Az intézményi önértékelési szabályzat célja, hatálya 

̶ Az intézményi önértékelési szabályzat keretet nyújt a pedagógus, a vezető és 
az intézmény átfogó önértékelési rendszerének működtetéséhez. 

̶ Jelen szabályzat a 2018/2019-es tanévben bevezetett szabályozás módosított 
változata, amely visszavonásig érvényes. A módosítás okai: 

o jogszabályi változások 

o vezető váltás 

o az iskola nevének megváltozása. 

̶ Az intézményi önértékelési szabályzat módosítására jogszabályi változás 
esetén, illetve a fenntartó, a vezető, valamint a nevelőtestület javaslatára 
kerülhet sor. 

I. 4. Az intézményi önértékelés célja 

̶ Az intézményi önértékelés a TQM filozófiához kapcsolódó minőségértékelési 
módszer, amely a teljes szervezet teljesítményének magasabb minőségi 
szintre emelése, illetve stratégiai szintű fejlesztése érdekében történik.  

̶  
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̶ Megfelelőségi és egyben fejlesztésorientált önértékelés, amely 
helyzetelemzésen, a fejlesztendő területek kijelölésén, rangsorolásán, illetve a 
stratégiába való beépítésén alapul. 

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

o Pedagógusok, vezető: önfejlesztési tervek; 

o Intézmény: intézkedési terv. 

I. 5. Az Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjai, 
feladataik 

̶ Az átfogó intézményi önértékelésben valamennyi pedagógus részt vesz, a 
munkafolyamatokat egy Önértékelést Támogató Munkacsoport szervezi, 
irányítja. 

̶ A csoport létszáma három fő, a csoport tagjait a vezető nevezi ki. 

̶ Az Önértékelést Támogató Munkacsoport feladatait az igazgató, illetve az 
igazgatóhelyettes koordinálásával végzi beszámolási kötelezettség mellett. 

̶ Az Önértékelést Támogató Munkacsoport feladatai: 

o Az önértékelés előkészítése, megtervezése a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően; 

o A pedagógusok és a partnerek tájékoztatása; o Az öt évre szóló 
önértékelési program elkészítése; o Az éves önértékelési terv 
elkészítése; 

o Az önértékelési tevékenységekbe bevont kollégák felkészítése; o Az 
önértékelési folyamatok nyomon követése, az adatok rögzítése az 
Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen. 

I. 6. Az intézmény ötéves önértékelési ciklusának tervezése 

̶ Az intézményi önértékelés szintjei: 

o Pedagógus 

o Vezető 

o Intézmény 
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̶ Az átfogó intézményi önértékelés ötéves programjának szerkezete: 
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II. A pedagógus önértékelése 

II. 1. A pedagógus önértékelésének területei 

̶ Az értékelés a pedagógiai munka alábbi területeire terjed ki: 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a 
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

3. A tanulás támogatása 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 
tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 
oktatásához szükséges módszertani felkészültség 

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

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének 
folyamatos értékelése, elemzése 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

II. 2. A pedagógus önértékelésének módszertana és eszközei 

Az adatgyűjtést az éves önértékelési tervben erre kijelölt kollégák végzik, a megismert 
adatokat, tényeket az informatikai felületen rögzítik. A pedagógus-önértékelés során 
alkalmazott adatgyűjtés módszerei: 

̶ Dokumentumelemzés 

o Az előző, pedagógusra vonatkozó ellenőrzések fejlesztési tervei és az 
intézményi önértékelések adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai, 
önfejlesztési tervei 

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

̶ Óra-/foglalkozáslátogatás 

o Egységes szempontok szerinti megfigyelés, amely két óra/foglalkozás 
látogatását, valamint a látottak megbeszélését foglalja magában. 
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Az óralátogatáson és az azt követő megbeszélésen az önértékelő 
pedagóguson és az önértékelési tervben kijelölt kollégán kívül egy, a 
pedagógus által felkért további kolléga is részt vehet. 

̶ Interjúk 

o A pedagógussal 

o A vezetővel 

Az interjú során nyert információk kiegészítik az óralátogatás és 
dokumentumelemzés alkalmával gyűjtött tapasztalatokat, ezért az útmutatóban 
javasolt interjúkérdések módosíthatók, a kérdések száma egyedileg 
csökkenthető. 

̶ Kérdőíves felmérés 

o Önértékelő kérdőív 

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

o Szülői kérdőív 

A szülői kérdőívek megküldésére csak az intézményi szülői szervezet írásban 
benyújtott kifejezett kérelme alapján kerül sor. 

o Munkatársi kérdőív 

A felmérés a vezető és az önértékelő pedagógus által javasolt, azonos számú, 
legalább 1-1 kolléga által kitöltött kérdőív elkészítésével valósul meg. 

o Tanulói kérdőív 

A tanulói kérdőívek megküldésére csak az intézményi diákönkormányzat 
írásban benyújtott kifejezett kérelme alapján kerül sor. 

II. 3. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai: 

̶ Milyen volt a pedagógus stílusa? 

̶ Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

̶ A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti 
különbözőségeket? 

̶ A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes 
munkafolyamatokban? 

̶ Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja 
a tanulókban az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

̶ Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét? 

 

̶ Hogy határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt 
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a tanulókkal tudatosítani? 

̶ Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek a 
cél elérését? 

̶ A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az 
óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

̶ Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a 
szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben 
van ilyen, például IKT-módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák) 

̶ Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az 
órán/foglalkozáson? 

̶ Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, 
aktivitásukat fokozni? 

̶ Hogy jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen 
eszközök segítették ezt? 

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

̶ Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az 
órán/foglalkozáson? 

̶ Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglakozáson a tanulók 
magatartásában? 

̶ Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való 
tanulása? 

̶ Hogy jelent meg a tanulók önértékelése? 

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

̶ Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

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

̶ Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai 
szituációknak? 

̶ Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott 
reakcióit az óramegbeszélésen? 

̶ Mennyire volt reflektív a pedagógus? 

o visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra 

o a lényeges mozzanatok tudatosítása 

o  alternatív cselekvésmódok kialakítása. 
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II. 4. A pedagógus önértékelésének folyamata 

A pedagógusok önértékelése az éves önértékelési terv szerint történik, az 
önértékeléshez az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt 
támogatást. A folyamat az alábbi főbb lépések mentén összegezhető: 

1. Az önértékelést támogató kollégák egyeztetik a részleteket az érintett 
pedagógussal, közösen meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további 
partnerek körét; 

2. Az érintett pedagógus és az 1. pontban meghatározott partnerek informálása, 
felkészítése; 

3. A kérdőíves felmérések lebonyolítása (Tanfelügyeleti látogatás során az 
intézményvezetőnek biztosítania kell a szakértők számára a betekintés 
lehetőségét.); 

4. A pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés, önértékelés 
eredményeinek vizsgálata; 

5. A két óra/foglalkozás látogatásának, és az azt követő megbeszélés 
tapasztalatait az óralátogatásra kijelölt kollégák rögzítik a jegyzőkönyvben; 

6. Interjútervek készítése, interjúk lefolytatása, az interjúkérdések és válaszok 
kivonatának rögzítése a jegyzőkönyvben; 

7. A kitöltött jegyzőkönyv rögzítése az informatikai felületen, az aláírt jegyzőkönyv 
eredeti példányának iktatása, megőrzése öt évig az irattárban; (Tanfelügyeleti 
látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítania kell 
a betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe.); 

8. Az önértékelő pedagógus minden elvárás esetében az „Útmutató a 
pedagógusok minősítő rendszeréhez” című útmutató szerinti skálán értékeli az 
elvárás teljesülését, illetve kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és 
a fejleszthető területeket (Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer 
elérhetővé teszi az értékelt pedagóguson kívül az intézményvezető, valamint 
külső ellenőrzés esetén az Oktatási Hivatal számára is.); 

9. A pedagógus a vezető segítségével önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt 
az informatikai rendszerbe. (Az intézményvezető a szaktanácsadók részére a 
helyszínen biztosítja a betekintés lehetőségét az önértékelés eredményébe.) 
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III. A vezető önértékelése 

III. 1. A vezető önértékelésének területei 

A vezetői önértékelés során az alábbi területekről származó adatok és tapasztalatok 
kerülnek felhasználásra: 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

III. 2. A vezető önértékelésének módszerei és eszközei 

Az intézményvezető önértékeléséhez kapcsolódó adatgyűjtésben az éves 
önértékelési tervben rögzítettek szerint részt vesznek az intézmény pedagógusai is. 
Az adatgyűjtés eredményeként feltárt tényeket, tapasztalatokat a felelősök rögzítik az 
önértékelést támogató informatikai felületen. A vezetői önértékelés során alkalmazott 
adatgyűjtés módszerei: 

̶ Dokumentumelemzés 

o Az előző vezetői ellenőrzések fejlesztési tervei és az intézményi 
önértékelések adott vezetőre vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési 
tervei 

o Vezetői pályázat/program 

o  Pedagógiai program 

o Egymást követő két tanév munkaterve és az éves beszámolók 

o  SZMSZ 

̶ Kérdőíves felmérés 

o Vezetői önértékelő kérdőív 

o Nevelőtestületi kérdőív a vezető önértékelésének keretében (A 
pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív) 

o Szülői kérdőív a vezető önértékelésének keretében (A szülők 
elégedettségét mérő kérdőív) 
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̶ Interjúk 

o A vezetővel 

o A vezető munkájáról a munkáltatój ával 

o A vezetőtársakkal 

Az interjú során nyert információk kiegészítik a dokumentumelemzés és a 
kérdőíves felmérések során gyűjtött adatokat, tapasztalatokat, indokolt esetben 
az útmutatóban javasolt interjúkérdések megváltoztathatók, a kérdések száma 
egyedileg csökkenthető. 

III. 3. A vezető önértékelésének folyamata 

A vezető önértékelésére az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás 
második és negyedik évében kerül sor, az értékeléshez az Oktatási Hivatal által 
működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást. A folyamat főbb lépései a 
következők: 

1. Az önértékelést támogató kollégák egyeztetik a részleteket a vezetővel, 
közösen meghatározzák az értékelésbe bevonandó további partnerek körét; 

2. Az 1. pontban meghatározott partnerek tájékoztatása, felkészítése; 

3. A kérdőíves felmérések lebonyolítása: vezetői önértékelő kérdőív, a 
pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív (Tanfelügyeleti látogatás során az 
intézményvezetőnek biztosítania kell a szakértők számára a betekintés 
lehetőségét.); 

4. Az intézmény saját hatáskörben dönt a szülői kérdőívezés lebonyolításának 
szabályairól, a kérdőívezésre vonatkozó adatokat a jegyzőkönyvben rögzíteni 
kell; 

5. Interjútervek készítése, interjúk lefolytatása, az interjúkérdések és válaszok 
kivonatának rögzítése a jegyzőkönyvben; 

6. A vezetőre vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés 
eredményeinek, a hozzájuk kapcsolódó önfejlesztési terveknek, a vezetői 
munka dokumentumainak, a kérdőíves felmérések eredményeinek vizsgálata, 
a tapasztalatok előre adott szempontok mentén történő rögzítése a 
jegyzőkönyvben; 

7. A kitöltött jegyzőkönyv rögzítése az informatikai felületen, az aláírt jegyzőkönyv 
eredeti példányának iktatása, megőrzése öt évig az irattárban (Tanfelügyeleti 
látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítania kell 
a betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe.); 

8. A vezető minden elvárás esetében az informatikai rendszerben értékeli az 
elvárás teljesülését, és kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a 
fejleszthető területeket; 

9. Az önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében a fenntartó 
megjegyzéseket fűzhet az értékelés eredményéhez, amit a vezető juttat el 
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részére; azt a izét kezdtek kávézni boltban cigizni hova tűnt elugrik a órákat 
kívánunksre épülő egyéni önfejlesztési tervet készít, amelyet az értékeléssel 
együtt feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet a vezető 
eljuttatja a fenntartó részére, aki a megvalósíthatóság elősegítésére 
megjegyzéseket fűzhet a tervhez. 

IV. Az intézmény önértékelése 

IV. 1. Az intézmény önértékelésének területei 

Az intézmény önértékelése az alábbi területekre terjed ki: 

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. Eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai munka feltételei 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 
dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 
megfogalmazott céloknak való megfelelés 

IV. 2. Az intézmény önértékelésének módszerei, eszközei és 
folyamata 

Az intézményi önértékelés ötéves ciklusa alatt az adatgyűjtés folyamatos. Folyamatos 
a pedagógusok önértékelése, amelynek eredményét az intézmény önértékelésében 
figyelembe kell venni, bizonyos elvárások teljesülését is évente vizsgálni kell, a 
nevelőtestület és a szülők körében végzett kérdőíves felmérések is a vezetői ciklus 
második és negyedik évében az ötéves ciklus közben folyik. Az adatgyűjtés további 
elemeit (dokumentumelemzés, interjúk) az ötéves ciklus során egyszer kell 
lebonyolítani. 

Az adatgyűjtést az éves önértékelési tervben kijelölt kollégák végzik, az adatgyűjtés 
eredményét rögzítik az önértékelést támogató informatikai rendszerben. Az értékelést, 
az intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének vizsgálatát az 
intézményvezető végzi. 

̶ Dokumentumelemzés 

o Pedagógiai program 

o SZMSZ 

o Egymást követő két tanév munkatervei és az éves beszámolók (a 
munkaközösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt) 

o Továbbképzési program, beiskolázási terv 
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o Mérési eredmények adatai, elemzése (országos mérések, 
kompetenciamérés eredménye öt tanévre visszamenőleg) 

o A pedagógus önértékelés eredményeinek összegzése 

o Az előző intézményellenőrzések, tanfelügyeletek intézkedési tervei, az 
intézményi önértékelés értékelőlapjai, intézkedési tervei 

̶ A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése 

̶ Elégedettségmérés 

o A szülők elégedettségét mérő kérdőív (a vezető önértékelésekor) 

o A pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív (a vezető önértékelésekor) 

o A tanulók elégedettségét mérő kérdőív 

̶ Interjú 

o Egyéni interjú a vezetővel 

o Csoportos interjú a pedagógusok képviselőivel (különböző 
évfolyamokon tanító, nem azonos munkaközösségbe tartozó 
pedagógusok) 

o Csoportos interjú a szülők képviselőivel (osztályonként minimum két 
szülő) 

Az interjúk elkészítésekor csak az érintett személyek, csoportok lehetnek jelen, 
megfigyelő vagy egyéb más személy nem. A dokumentumelemzés alapján 
indokolt esetben az útmutatóban javasolt kérdések megváltoztathatók. 

IV. 3. Az intézmény önértékelésének folyamata 

A teljes körű intézményi önértékelés az éves önértékelési terv szerint történik, az 
értékeléshez az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt 
támogatást. A folyamat az alábbi lépések mentén összegezhető: 

1. Az önértékelést támogató kollégák egyeztetik a részleteket a vezetővel, 
közösen meghatározzák az értékelésbe bevonandó további partnerek körét; 

2. Az 1. pontban meghatározott partnerek tájékoztatása, felkészítése; 

3. A feladattal megbízott kollégák megvizsgálják az intézményre vonatkozó előző 
tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó 
intézkedési terveket, a vezetői és a korábbi pedagógus önértékelési 
eredményeket, az intézmény alaptevékenységét meghatározó 
dokumentumokat, valamint a kérdőíves felmérések eredményeit, majd rögzítik 
a jegyzőkönyvben a dokumentumelemzés eredményét, vagyis 
dokumentumonként az előre adott szempontok mentén rögzítik a 
tapasztalatokat; 

 

4. Interjútervek készítése, interjúk lefolytatása, az interjúkérdések és válaszok 



 

1114 Budapest, Villányi út 11-13. 
+36 1 612-9135 – adventumiskola.hu 

 

13 

kivonatának rögzítése a jegyzőkönyvben; 

5. A kitöltött jegyzőkönyv rögzítése az informatikai felületen, az aláírt jegyzőkönyv 
eredeti példányának iktatása, megőrzése öt évig az irattárban (Tanfelügyeleti 
látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítania kell 
a betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe.); 

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

7. A vezető az értékelésben részt vevő kollégák segítségével értékelési 
területenként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket (Az 
értékelés az informatikai rendszerben történik, amely az eredményt elérhetővé 
teszi a vezető és az Oktatási Hivatal számára.); 

8. A vezető a nevelőtestület bevonásával az önértékelés eredményére épülő 
intézkedési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe (Az 
intézkedési tervet a rendszer elérhetővé teszi az Oktatási Hivatal és a külső 
szakértők számára. Az intézményvezető a szaktanácsadók részére a 
helyszínen biztosítja a betekintés lehetőségét az intézkedési tervbe.); 

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

IV. 4. Az intézményi önértékelés keretében évente vizsgált 
elvárások 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés: 

̶ Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel. 

Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás: 

̶ A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév 
tervezése. 

Pedagógiai folyamatok - Értékelés: 

̶ A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a 
tanulónak és szüleinek / gondviselőjének, valamint a szakmai gyakorlati képző- 
és munkahely képviselőjének. 

Személyiség- és közösségfejlesztés - Személyiségfejlesztés: 

̶ Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik 
minden tanuló szociális helyzetéről. 

Személyiség- és közösségfejlesztés - Közösségfejlesztés: 

̶ A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

Eredmények: 
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̶ Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

o kompetenciamérések eredményei 

o tanév végi eredmények - tantárgyra, 2 évre vonatkozóan 

o versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szint, 
intézményi szint 

o továbbtanulási és/vagy munkavállalási mutatók 

o vizsgaeredmények, vizsgabemutatók, stb. 

o elismerések, szakmai bemutatók, munkahelyi sikerek 

o lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, 
lemaradók) 

o elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló) o neveltségi 
mutatók 

o stb. 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: 

̶ A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 
munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok 
figyelembevételével határozzák meg. 

Az intézmény külső kapcsolatai: 

̶ Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

̶ A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását 
folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

A pedagógiai munka feltételei - Tárgyi, infrastrukturális feltételek: 

̶ Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai és szakmai program 
megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a 
fenntartó felé. 

A pedagógiai munka feltételei - Személyi feltételek: 

̶ Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik 
a nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről. 

̶ A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat 
idejében jelzi a fenntartó számára. 

 
 


