
 

 

 

 

SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK  

MEGÁLLAPÍTÁSAI 

2021/2022. tanév 

 

   A pedagógusok intézményi önértékelési kötelezettségének ötéves gyakoriságát a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 145. § (2a) bekezdése 2016. szeptember 1-től hatályosan vezette be 

az eredetileg két éves határidő módosításával, ezért a pályán lévő pedagógusok első 

intézményi önértékelésének határideje 2021. augusztus 31-re tolódott ki. 

   A 2020/2021-es tanítási évben a tantestület létszámához igazítva, 2 fő esett át önértékelésen. 

Az Önértékelési tervben 2 fő szerepelt. Rajtuk kívül, az intézmény ötéves Önértékelési 

programjának megfelelően, valamennyi pedagógus önértékelése korábban megtörtént. 

 

 

2020/2021. TANÉV 

Értékelésre kijelölt 

pedagógusok száma 
Az értékelés kezdődátuma 

Az értékelésben és az interjú 

elkészítésében részt veszők 

száma 

1 fő 2021. május 29. 2 fő 

1 fő 2021. június 01. 2 fő 

 

 

A pedagógus értékelés módszerei voltak: 

 a dokumentumelemzés 

 az órák/foglalkozások megfigyelése 

 interjúk 

 

Az önértékeléshez az alábbi segédleteket használtuk: 

 „Az intézmény elvárás rendszerének teljesülése a pedagógus munka értékelése során” 

című űrlapot  

 „Óralátogatási lap” 

 Értékelési összesítő lap/Intézkedési terv 

 

   A pedagógusok, vezetők, intézmény önértékelésének összegzése az önértékelést végző 

munkacsoport feladata. Kiemelve az erősségeket, fejlesztendő területeket, mindezt az Oktatási 

Hivatal online felületén megvalósítva. 

  



 

 

 

 

 

Tapasztalatok összegzése: 

 A szaktárgyi, szakmai tudás, a tervezés, a tanulás támogatása, esélyteremtés, egyéni 

bánásmód, értékelés, kommunikáció, együttműködés, elkötelezettség a 

továbbképzéseken való magas részvétel a szakmai fejlődésért a pedagógusoknál 

erősségként jelentkezett. 

 Ismerik az intézményben folyó pedagógiai munka tartalmi meghatározására és 

szervezésére vonatkozóan alkalmazott tantervi szabályozó dokumentumokat. 

 Tudatosan felhasználják szakterületük, tantárgyuk kapcsolatait más 

műveltségterületekkel, tantárgyakkal. 

 Módszerekben nagyon széles skálán mozognak, ezek a módszerek a tanulás 

eredményességét szolgálják. 

 A tanulók aktuális fizikai, mentális állapotát figyelembe veszik, szükség esetén 

változtattak a terveken. 

 Az órák felépítése logikus, a célok megvalósítását segítik elő. 

 Pedagógiai tevékenységükben a nevelt, oktatott gyermekek, tanulók életkorából 

következő fejlődés-lélektani jellemzők ismerete tükröződik. 

 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

BELSŐ ELLENŐRZÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

2021/2022. tanév 
Helyzetelemzésből  

adódó  

ismeret 

Cél Eljárás Felelős/határidő 

Az intézkedés 

várható 

eredménye 

Minden pedagógus 

átesett a belső 

ellenőrzésen, 

önértékelésen  

2. önértékelési 

időszak 

eredményes 

lebonyolítása, 

intézményi 

túlterheltség 

elkerülése 

BECS munkacsoport 

tagjainak felülvizsgálata 

folyamatos 

 

intézményvezető 

motivált, 

önmagát 

ismerő, 

fejlődésre, 

megújulásra 

képes 

pedagógus  

Kérdőívezés rendszerének 

irányítása – felelősök 

kijelölése  

Óralátogatások, hospitálások 

biztosítása 

Szakmai tapasztalatcsere a 

kollégák között 

Informatikai-technikai háttér 

biztosítása a szakmai 

munkához 

 

 


