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I. fejezet
Bevezető rész
1. Az intézmény főbb adatai, önértékelési program meghatározásakor figyelembe
veendő jellemzői
1.1. Az intézmény általános adatai
Az intézmény általános adatait az 5 évre szóló - átfogó - intézményi program tartalmazza.
1.2. Az intézményben önértékeléssel érintett pedagógusok és vezetők
A jelen önértékelési tervben önértékeléssel érintett pedagógusok száma
A pedagógus önértékeléssel érintett:
- pedagógusok száma 79 fő,
- a vezetők közül közvetlen pedagógus feladatot is ellátó vezetők száma: 3 fő.
- összesen: 79 fő.
A pedagógus önértékeléssel érintettek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza.
A jelen önértékelési tervben önértékeléssel érintett vezetők száma
A jelen önértékelési tervben önértékeléssel érintett vezetők száma 3 fő. A vezetők nevét,
beosztását, megbízatásuk kezdő évét a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. Az éves önértékelési terv készítési kötelezettség
Intézményünk az 5 évre szóló önértékelési programját az Oktatási Hivatal által kidolgozott és
az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott "Önértékelési Kézikönyv gimnáziumok
számára" nevű intézményi önértékelési standard alapján készítette el. A programot az
intézményvezető 2015-10-22 - napján hagyta jóvá.
Az 5 éves intézményi - átfogó - önértékelési programban foglaltak megvalósítása érdekében
éves önértékelési terveket kell készíteni.
Jelen önértékelési tervünk a 2015/2016. tanévtől 2019/2020 tanév végéig tartó időszakra szóló
önértékelési program első évére tervezett feladatokat tartalmazza.
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Az éves önértékelési terv:
- figyelembe veszi az Kézikönyvben az éves önértékelési terv összeállítására,
tartalmára, szerkezetére, elfogadására vonatkozó előírásokat;
- elkészítése és elfogadása az 5 éves intézményi - átfogó - önértékelési programban
meghatározott eljárásrend szerint történt.

3. Az éves önértékelési tevékenység szakmai támogatása
Az éves önértékelési tevékenység szakmai támogatása megegyezik az önértékelési
programban meghatározott szakmai támogatással.
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II. fejezet
A pedagógus önértékelés
A pedagógus önértékeléssel érintett pedagógusok névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.
A pedagógus önértékelés során az adott évben ellátandó:
- előkészítő szakaszba,
- adatgyűjtő szakaszba,
- önértékelési szakaszba, valamint
- a jövőre vonatkozó célkitűzési szakaszba
tartozó feladatokat a 3. számú melléklet foglalja össze.
Az éves önértékelési tervben - az Önértékelési kézikönyv 4.2.1. pontja 5. számú, az éves
önértékelési terv ajánlott szerkezetét tartalmazó ábráját figyelembe véve a pedagógus
önértékelés:
- adatgyűjtési feladatok tekintetében megadásra kerülnek:
- a felelősök, és
- a határidők;
- az önértékelési szakaszba tartozó feladatok tekintetében:
- határidők.
Fontos, hogy az éves önértékelési terv meghatározza a pedagógus értékelés során bevonandó
partnerek, azaz:
- a pedagógus kollégák,
- a vezető, valamint
- a szülők
pontos körét, valamint a bevonás módját.
A pedagógus önértékelési feladatoknál tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerülnek az adott
feladat ellátásakor felhasznált, illetve keletkező dokumentumok.
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III. fejezet
A vezető önértékelés
A vezető önértékeléssel érintett vezetők névsorát a 2. számú melléklet tartalmazza.
A vezető önértékelés során az adott évben ellátandó:
- előkészítő szakaszba,
- adatgyűjtő szakaszba,
- önértékelési szakaszba, valamint
- a jövőre vonatkozó célkitűzési szakaszba
tartozó feladatokat a 4. számú melléklet foglalja össze.
Az éves önértékelési tervben - az Önértékelési kézikönyv 4.2.1. pontja 5. számú, az éves
önértékelési terv ajánlott szerkezetét tartalmazó ábráját figyelembe véve a vezető önértékelés:
- adatgyűjtési feladatok tekintetében megadásra kerülnek:
- a felelősök, és
- a határidők;
- az önértékelési szakaszba tartozó feladatok tekintetében:
- határidők.
Az adatgyűjtési feladatok - önértékelési programban - meghatározott körét minden vezető
tekintetében el kell végezni, függetlenül attól, hogy a vezető önértékelésére a jelen éves
önértékelési terv keretében sor kerül-e vagy sem. Az így összegyűjtött adatok abban az évben
kerülnek felhasználásra, mely évben a vezető önértékelése esedékes.
Az éves önértékelési terv rögzíti a vezető értékelés során bevonandó partnerek, azaz:
- a pedagógus kollégák,
- a vezető kollégák,
- a fenntartó, valamint
- a szülők
pontos körét, valamint a bevonás módját.
A vezető önértékelési feladatoknál tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerülnek az adott feladat
ellátásakor felhasznált, illetve keletkező dokumentumok.
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IV. fejezet
Az intézményi önértékelés
Az intézményi önértékelés során az adott évben ellátandó:
- előkészítő szakaszba,
- adatgyűjtő szakaszba,
tartozó feladatokat az 5. számú melléklet foglalja össze.
Az önértékelés jelen időszakában - első évében - értelemszerűen nem kerül sor az:
- önértékelési szakaszba, valamint
- a jövőre vonatkozó célkitűzési szakaszba
tartozó feladatok ellátására, ezért e feladatokat az 5. számú melléklet nem tartalmazza.
Az éves önértékelési tervben - az Önértékelési kézikönyv 4.2.1. pontja 5. számú, az éves
önértékelési terv ajánlott szerkezetét tartalmazó ábráját figyelembe véve az intézményi
önértékelés:
- adatgyűjtési feladatok tekintetében megadásra kerülnek:
- a felelősök, és
- a határidők;
- az önértékelési szakaszba tartozó feladatok tekintetében:
- határidők.
Az intézményi önértékelés érdekében történő adatgyűjtési feladatok - Önértékelési
Kézikönyvben és az önértékelési programban - meghatározott körét minden évben el kell
végezni. Az így összegyűjtött adatok a program záró, 5. évében kerülnek összegzésre.
Az éves önértékelési terv rögzíti az intézményi értékelés során bevonandó partnerek, azaz:
- a pedagógus kollégák,
- a szülők
pontos körét, valamint a bevonás módját.
Az intézmény önértékelési feladatoknál tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerülnek az adott
feladat ellátásakor felhasznált, illetve keletkező dokumentumok.
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V. Fejezet
Záró rendelkezések

Az önértékelési tervet az önértékelési program figyelembe vételével kell alkalmazni.
□ Az önértékelési csoport feladatmegosztását az ellátandó feladatok jellege alapján
melléklet tartalmazza.
□ Az önértékelési csoport által az értékelendő személyekkel végrehajtott egyeztetés
eredményét az éves önértékelési tervhez csatolva meg kell őrizni.
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VI. Fejezet
Mellékletek
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1. számú melléket
Az önértékeléssel érintett pedagógusok

Pedagógus neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Aranyi Imréné
Borbélyné Bacsó Viktória
Budai Krisztián Ferenc
Fekete József
Hegedüsné Ács Gabriella
Herbály Imre
Homolya Ferenc
Homolyáné Kovács Erzsébet
Jász Erzsébet
Jenkeiné Molnár Erzsébet
Katona Kornél
Kerekes Emese
Kiss Papp Csilla
Kocsányné Farkas Éva
Kocsis Márta
Kokas Marianna
Koller Margit
Kónya Ábel
Labodáné Fésüs Mónika
László János
Legoza Józsefné
Molnár Márta
Nagy Gyula
Országh Gábor
Rábai Bíró Marianna
Sipos Lajos

Munkaköre

fejlesztőpedagógus
tanár
tanár
igazgató
tanár
tanár
tanár
tanár
gyakornok
tanár
tanár
tanár
igazgatóhelyettes
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
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TanfelüMegjegyzés
gyeleti
/tanfelügyeleti
ellenőrzési
ellenőrzés
tervben
időpontja/
szerepel
/igen/nem/
igen
2015

igen

2015

igen

2015

igen

2015

igen

2016

igen

2015

igen

2016

MEDGYESSY FERENC
GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
4031 Debrecen, Holló László sétány 6.
Telefon: (52) 413-326, 428-251, Fax: (52) 413-326
E-mail: mfg@medgyessy-debr.sulinet.hu
www.medgyessy-debr.sulinet.hu – www.medgyessygimnazium.hu
OM 031202

27. Szabóné Kiss Edit
28. Szakál Péter
29. Szép Magdolna
30. Tar Zsuzsánna
31. Tóth János
32. Turján Tünde
33. Valuchné Váradi Zsófia
34. Varga József
35. Vasné Dézsán Enikő
36. Zima Szabolcsné Lajtos Nóra
Összesen:

igazgatóhelyettes
gyakornok
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
gyakornok
tanár
36 fő
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2. számú melléket
Az önértékeléssel érintett vezetők

Vezető neve és munkaköre

Megbízatásának
kezdő időpontja

Fekete József - intézményvezető
2005. augusztus 15.
Szabóné Kiss Edit – intézményvezetőhelyettes
Kiss Papp Csilla – intézményvezetőhelyettes

Összesen:

3 fő
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gyeleti
/tanfelügyeleti
ellenőrzési
ellenőrzés
tervben
időpontja/
szerepel
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2015
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2016
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3. számú melléklet
Pedagógus önértékeléssel kapcsolatos feladatok
A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése
1. Előkésztési szakasz
A pedagógus önértékeléssel
érintett pedagógusok körének
azonosítása

Emberi erőforrás
/felelős/

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Egyéb erőforrás

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Önértékelési csoport

-

-

E. i.: Október

Az önértékeléssel érintett
pedagógusok általános
tájékoztatása

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: .
Szép Magdolna

-

Kp.: Pedagógus
Bm.: Személyes

E. i.: Október

Önértékeléssel érintett
pedagógusokkal való
egyezetés, (a bevonandó
partnerek meghatározása)

Önértékelési csoport
kijelölt tagja
(támogató):
Szép Magdolna

-

Kp.: Pedagógus
Bm.: Személyes

E. i.: Október
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Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
Fd.: Önértékelési
terv melléklete a
pedagógus
önértékelésre
kijelölt
pedagógusokról
Fd.:
- Önértékelési terv
- Önérték. program,
- Önértékelési
Kézikönyv
Kd.:Fd.:Kd.:
Pedagógusonként a
közreműködő
partnerek
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
meghatározása
Fd.:Kd.:
- Partneri
tájékoztató
pedagógus
kollégáknak
- Partneri
tájékoztató
szülőknek,

Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

Az önértékeléssel érintett
pedagógus, illetve bevonásra
meghatározott partnerek igény
szerinti felkészítése az
önértékelés során ellátandó
feladatokra

Önértékelési csoport
kijelölt tagja
(támogató): .
Szép Magdolna

Az írott, vagy
elektronikus
tájékoztatáshoz
szükséges tárgyi
feltételek

Kp.: Pedagógus
kollégák, szülők
Bm.: Lehet
közvetett, illetve
közvetlen

E. i.: Október

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum

H. i.:
- tervek elemzése
november 30,

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai

2. Adatgyűjtési szakasz
Dokumentumelemzés
- az előző pedagógusellenőrzés
(tanfelügyelet) és az
intézményi önértékelés adott
pedagógusra vonatkozó
értékelőlapjai
- a tanmenet, tematikus tervek
és az éves tervezés
dokumentumai

Egyéb erőforrás
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i):
Szép Magdolna
- óraterv

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
elemzés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
- tervek
módosításának
elemzése: február
28
H. i.:
- tervek elemzése
november 30,

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
rendszerben rögzítés

Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i):
Szép Magdolna

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

- egyéb foglalkozások tervezési Dokumentum
dokumentumai
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
- Naplók elemzése
Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.:
- tervek elemzése
november 30,

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum

H. i.:
- a naprakészség
tekintetében:

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Feljegyzés a
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Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
elemzés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
legalább két
alkalommal az
évben
- az általános
elemzése: február
28, illetve a tanév
vége

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
több alkalommal is
ellenőrzött
szempontról,
Informatikai
rendszerben rögzítés

- Tanulói füzetek

Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.:
- február 28

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

Óra-/foglalkozáslátogatás

- Intézményvezető és
az önértékelési
csoportvezető a
látogatások
ütemezése
tekintetében

A látogatási
szempontok
kinyomtatásához
irodatechnikai
feltétel

Kp.: Látogatásokra
kijelölt
pedagógusok
Bm.: Foglalkozás
látogatás

H. i.:
- tanév vége

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Jegyzőkönyv
az óra-/ foglalkozás
látogatásról
Informatikai
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

/2 fő Pedagógus
kolléga
látogatásonként/
Interjú
a) a pedagógus - pedagógus
általi interjúvolása
- pedagógus által a
pedagógussal készítendő
interjú kérdések véglegesítése

- pedagógus által interjú
készítése a pedagógussal

Az interjú
Irodatechnikai
megszervezése
háttér
önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna
(Interjú elkészítése,
ha más pedagógus
kijelölésre nem kerül)

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
pedagógus (ha
kijelölésre kerül)
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

Az interjú
megszervezése
önértékelési csoport

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
pedagógus (ha

H. i.:
- tanév vége

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
18

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
rendszerben rögzítés

Fd.: Intézményi
dokumentumok
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
Kd.: Interjú
Informatikai
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

kijelölt tagja: .Szép
kinyomtatására
Magdolna
(Interjú elkészítése,
ha más pedagógus
kijelölésre nem kerül)

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
kijelölésre kerül)
Bm.:
Interjúkészítés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

b) a pedagógus - vezető általi
interjúvolása
- a vezetővel - a pedagógusról - Az interjú
készítendő interjú kérdéseinek megszervezése
véglegesítése
önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Irodatechnikai
háttér

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
vezető
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

- vezető által interjú készítése a Az interjú
pedagógussal
megszervezése
önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
kinyomtatására

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
vezető
Bm.:

H. i.:
- tanév vége
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Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
rendszerben rögzítés

Fd.:
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddigi tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
Kd.. Interjú
válaszok,
Informatikai
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Interjúkészítés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Kp.: Kérdőívvel
érintett partnerek
Bm.: Tájékoztatás

H. i.:
Kérdőíves felmérés
előtt

Fd.: Önértékelési
program,
önértékelési terv
Kd.: Tájékoztatás

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna

Hely a
tájékoztatáshoz,
írásbeli
tájékoztatáshoz
irodatechnikai
háttér
Tájékoztatáshoz
irodatechnikai
háttér

Kp.: Kérdőívvel
érintett szülők
Bm.: Tájékoztatás
és kérdőíves
felmérés

H. i.:
Kérdőíves felmérés
előtt, legkésőbb a
kérdőív
elérhetőségének
megnyitásakor

Fd.: Éves
önértékelési terv, és
kérdőívek
Kd.: Info. támogató
rendszer

Önértékelési csoport

-

-

időszak: ....... tól -

Fd.: Éves

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Magdolna
Kérdőíves felmérés
a) szülői kérdőív a
pedagógusról
A kérdőíves felmérésben
érintett partnerek tájékoztatása,
ha a tájékoztatás még nem
történt meg
Kérdőíves felméréssel érintett
szülők felkérése - az
informatikai támogatató
rendszerben való - a kérdőíves
felmérésben való
közreműködésre (tájékoztatás
az online kérdőív
elérhetőségéről)
A szülői online kérdőív

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna
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Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
rendszerben rögzítés
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

elérhetőségének biztosítása

kijelölt tagja: Szép
Magdolna
Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

A szülői kérdőívek
kitöltésének nyomon követése,
szükség esetén papír alapú
kérdőívek előállítása, az
érintettek részére átadása, majd
az adatok rögzítése az
informatikai rendszerben
b) pedagógus kérdőív a
pedagógusról
Kérdőíves felméréssel érintett
pedagógus kollégák felkérése az informatikai támogatató
rendszerben való - a kérdőíves
felmérésben való
közreműködésre (tájékoztatás
az online kérdőív
elérhetőségéről)
A pedagógus kollégák által

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Egyéb erőforrás

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
...........ig

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
önértékelési terv
Kd.: Fd.: Szülői kérdőív az informatikai
rendszerben
Kd.: Kitöltött szülői
kérdőív - az
informatikai
rendszerben

Szükség szerint a
kérdőívek papír
alapon történő
előállításához
szükséges technikai
eszközök, papír

Kp. Kérdőívvel
érintett szülők
Bm.: kérdőíves
felmérés

időszak: ....... tól ...........ig

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Tájékoztatáshoz
irodatechnikai
háttér

Kp.: Kérdőív
kitöltésével érintett
pedagógusok
Bm.: Tájékoztatás
és kérdőíves
felmérés

H. i.:
Kérdőíves felmérés
előtt, legkésőbb a
kérdőív
elérhetőségének
megnyitásakor

Fd.: Éves
önértékelési terv, és
kérdőívek
Kd.: Info. támogató
rendszer

Önértékelési csoport

-

-

időszak: ....... tól -

Fd.: Éves
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

kitöltendő online kérdőív
elérhetőségének biztosítása
Pedagógus kollégák
pedagógusra vonatkozó online
kérdőívének kitöltése

kijelölt tagja: Szép
Magdolna
A kitöltés nyomon
követése tekintetében
az önértékelési
csoport kijelölt tagja

Egyéb erőforrás

Informatikai háttér

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Kp.: Kérdőívvel
érintett
pedagógusok
Bm.: Kérdőíves
felmérés

3. Önértékelési szakaszban - az önértékelési terv szerint évben érintett pedagógusokra
A pedagógus önértékelési
Önértékelési csoport Kp.: Kérdőív
kérdőív kitöltésére a
kijelölt tagja: Szép
kitöltésével érintett
pedagógus felhívása
Magdolna
önértékelő
tájékoztatás az online kérdőív
pedagógusok
elérhetőségéről
Bm.: Tájékoztatás
és kérdőíves
felmérés
A pedagógus önértékelő online Önértékelési csoport Informatikai háttér 22

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
...........ig
időszak: ....... tól ...........ig

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
önértékelési terv
Kd.: Fd.: Pedagógus
kérdőív - az
informatikai
rendszerben
Kd.: Kitöltött
pedagógus kérdőív az informatikai
rendszerben

H.i. Kérdőíves
felmérés előtt,
legkésőbb a
kérdőív
elérhetőségének
megnyitásakor

Fd.: Éves
önértékelési terv, és
kérdőívek
Kd.: Info. támogató
rendszer

időszak: ....... tól -

Fd.: Éves
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

kérdőív elérhetőségének
biztosítása

kijelölt tagja: Szép
Magdolna

A pedagógus önértékelése - az
informatikai rendszerbe
elérhető - online kérdőíven, a
kiemelkedő és fejlesztendő
területeinek meghatározása

A kitöltés nyomon
követése tekintetében
az önértékelési
csoport kijelölt tagja

Egyéb erőforrás

Informatikai háttér

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Kp.: Kérdőívvel
érintett
pedagógusok
Bm.: Kérdőíves
felmérés

4. A célkitűző szakaszban - az önértékelési terv szerint évben érintett pedagógusokra
A vezető a pedagógussal
Intézményvezető
Informatikai háttér Kp.:
közösen áttekinti a pedagógus
Intézményvezető
önértékelési eredményeit
Bm.:
Együttműködés
A vezető és a pedagógus
Intézményvezető
Irodatech.
Kp.:
közösen meghatározzák a
eszközök,
Intézményvezető
pedagógus két évre szóló
informatikai háttér Bm.:
23

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
...........ig

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
önértékelési terv
Kd.: -

időszak: ....... tól ...........ig

Fd.: Pedagógus
önértékelő kérdőív az informatikai
rendszerben
Kd.: Kitöltött
pedagógus
önértékelő kérdőív az informatikai
rendszerben

H. i.:
Önértékelést
követő 5 napon
belül
H. i.:
Önértékelést
követő 5 napon

Fd.: Önértékelési
adatok
Kd.: Fd.: Önértékelési
adatok
Kd.: Önfejlesztési
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

egyéni önfejlesztési tervét
A pedagógus feltölti az egyéni
önfejlesztési tervét az
informatikai rendszerbe

Önértékelő
pedagógus

Informatikai háttér

24

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Együttműködés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
belül

Kp.:Bm.:-

H. i.:
Önértékelést
követő 5 napon
belül

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
terv, info. támogató
rendszer rögzítés
Fd.: Önfejlesztési
terv,
Kd.: Info. támogató
rendszer rögzítés
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4. számú melléklet
Vezető önértékeléssel kapcsolatos feladatok
Feladat megnevezése

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

1. Előkésztési szakasz
A vezető önértékeléssel érintett Önértékelési csoport
vezetők körének azonosítása

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Egyéb erőforrás

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
Fd.: Önértékelési
terv melléklete a
vezetők
önértékelésre
kijelölt vezetőkről
Fd.:
- Önértékelési terv
- Önérték. program,
Kd.:-

-

-

E. i.: Október

Az adott évben ellátandó
vezető értékelési feladatok
azonosítása (nem csak az adott
évben önértékelésbe bevont
vezetőkre)
Az önértékeléssel érintett
vezetők általános tájékoztatása

Önértékelési csoport
kijelölt tagja

-

-

E. i.: Októberr

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna

-

Kp.: Vezető
Bm.: Személyes

E. i.: Október

Önértékeléssel érintett

Önértékelési csoport

-

Kp.: Vezető

E. i.: Október
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Fd.:
- Önértékelési terv
- Önérték. program,
- Önértékelési
Kézikönyv
Kd.:Fd.:-
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Bm.: Személyes

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

vezetőkkel való egyezetés, (a
bevonandó partnerek
meghatározása)

kijelölt tagja
(támogató): Szép
Magdolna

Az önértékeléssel érintett
vezető, illetve bevonásra
meghatározott partnerek igény
szerinti felkészítése az
önértékelés során ellátandó
feladatokra

Önértékelési csoport
kijelölt tagja
(támogató): Szép
Magdolna

Az írott, vagy
elektronikus
tájékoztatáshoz
szükséges tárgyi
feltételek

Kp.: Vezető,
E. i.: Október
vezető társak
pedagógusok,
szülők
fenntartó
Bm.: Lehet közvetett,
illetve közvetlen

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

2. Adatgyűjtési szakasz
Dokumentumelemzés
- az előző pedagógusellenőrzés
(tanfelügyelet) és az
intézményi önértékelés adott
vezetőre vonatkozó
értékelőlapjai
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Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
Kd.: Vezetőnként a
közreműködő
partnerek
meghatározása
Fd.:Kd.:
- Partneri
tájékoztató
pedagógus
kollégáknak
- Partneri
tájékoztató
szülőknek,
Az önértékelés
évében nem
értékelhető
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- vezetői pályázat/program

- pedagógiai program

- egymás követő 2 tanév
munkaterve és az éves
beszámolók

- SZMSZ

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/
Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Dokumentum
elemzés végzése és

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
H. i: november
30,

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i: Pedagógiai
Fd.: Intézményi
program elemzése dokumentumok
november 30,
Kd.:Informatikai
rendszerben rögzítés

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i: Tervek és
beszámolók
elemzése
november 30,

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

Hely az elemzéshez

Kp. :Kijelölt
pedagógus

H. i:
- SZMSZ

Fd.: Intézményi
dokumentumok

Egyéb erőforrás
Hely az elemzéshez
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Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
Fd.: Vezetői
pályázat, program
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Bm.: Dokumentum
elemzés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
elemzése
november 30,

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

Az interjú
Irodatechnikai
megszervezése
háttér
önértékelési csoport
kijelölt tagja: ..Szép
Magdolna
(Interjú elkészítése,
ha más pedagógus
kijelölésre nem kerül)

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
pedagógus (ha
kijelölésre kerül)
Bm.: Interjúkészítés

H. i:
- tanév vége

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelölt
pedagógus (ha
kijelölésre kerül)

H. i:
- tanév vége

Fd.:
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.:Kd.: Interjú
Informatikai
rendszerben rögzítés

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Interjú
a) pedagógus által készített
interjú a vezetővel
- pedagógus által a vezetővel
készítendő interjú kérdések
véglegesítése

- pedagógus által interjú
készítése a vezetővel

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
kinyomtatására
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b) a munkáltató által készített
interjú a vezetővel
- a munkáltató – vezetővel készítendő interjú kérdéseinek
véglegesítése

- munkáltató által interjú
készítése a vezetővel

c) vezető társak által készített
interjú a vezetővel
- a vezetőtársak által a

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Bm.: Interjúkészítés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)

Fd.:
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
Kd.: Interjú
Informatikai
rendszerben rögzítés

Önértékelési csoport
vezetője és a
munkáltató

Irodatechnikai
háttér

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
munkáltató
Bm.: Interjúkészítés

H. i:
- tanév vége

Az önértékelés
előkészítésekor
partnerként
meghatározott
munkáltató

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
kinyomtatására

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelölt
munkáltató
Bm.: Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

Önértékelési csoport

Irodatechnikai

Kp.: Interjú

H. i.:
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Fd.:
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
elvégzésére kijelöl
vezetők
Bm.: Interjúkészítés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
- tanév vége

vezetővel készítendő interjú
kérdések véglegesítése

vezetője és a
partnerként kijelölt
vezető

háttér

- vezetőtárs által interjú
készítése a vezetővel

vezetőtárs

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
kinyomtatására

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
vezető
Bm.: Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Hely a
tájékoztatáshoz,
írásbeli
tájékoztatáshoz
irodatechnikai

Kp.: Kérdőívvel
érintett partnerek
Bm.: Tájékoztatás

H. i.: Kérdőíves
felmérés előtt

Kérdőíves felmérés
a) szülői kérdőívek a vezetőről
A kérdőíves felmérésben
érintett partnerek tájékoztatása,
ha a tájékoztatás még nem
történt meg

30

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
Kd.: Interjú
választok,
Informatikai
rendszerben rögzítés
Fd.: Önértékelési
program,
önértékelési terv
Kd.: Tájékoztatás
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)

Kp.: Kérdőívvel
érintett szülők
Bm.:Tájékoztatás és
kérdőíves felmérés

H. i.: Kérdőíves
felmérés előtt,
legkésőbb a
kérdőív
elérhetőségének
megnyitásakor

Fd.: Éves
önértékelési terv, és
kérdőívek
Kd.: Info. támogató
rendszer

Egyéb erőforrás
háttér
Tájékoztatáshoz
irodatechnikai
háttér

Kérdőíves felméréssel érintett
szülők felkérése - az
informatikai támogatató
rendszerben való - a kérdőíves
felmérésben való
közreműködésre (tájékoztatás
az online kérdőív
elérhetőségéről)
A szülői online kérdőív
elérhetőségének biztosítása

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

-

-

időszak: ....... tól
- ...........ig

Fd.: Éves
önértékelési terv
Kd.: -

A szülői kérdőívek
kitöltésének nyomon követése,
szükség esetén papír alapú
kérdőívek előállítása, az
érintettek részére átadása, majd
az adatok rögzítése az
informatikai rendszerben

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Szükség szerint a
kérdőívek papír
alapon történő
előállításához
szükséges technikai
eszközök, papír

Kp.: Kérdőívvel
érintett szülők
Bm.: kérdőíves
felmérés

időszak: ....... tól
- ...........ig

Fd.: Szülői kérdőív az informatikai
rendszerben
Kd.: Kitöltött szülői
kérdőív - az
informatikai
rendszerben
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b) pedagógus - nevelőtestületikérdőívek a vezetőről
Kérdőíves felméréssel érintett
pedagógus kollégák felkérése az informatikai támogatató
rendszerben való - a kérdőíves
felmérésben való
közreműködésre (tájékoztatás
az online kérdőív
elérhetőségéről)
A pedagógus kollégák által
kitöltendő online kérdőív
elérhetőségének biztosítása
Pedagógus kollégák
pedagógusra vonatkozó online
kérdőívének kitöltése

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Egyéb erőforrás

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Tájékoztatáshoz
irodatechnikai
háttér

Kp.: Kérdőív
kitöltésével érintett
pedagógusok
Bm.: Tájékoztatás és
kérdőíves felmérés

H. i.: Kérdőíves
felmérés előtt,
legkésőbb a
kérdőív
elérhetőségének
megnyitásakor

Fd.: Éves
önértékelési terv, és
kérdőívek
Kd.: Info. támogató
rendszer

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

-

-

időszak: ....... tól
- ...........ig

Fd.: Éves
önértékelési terv
Kd.: -

A kitöltés nyomon
követése tekintetében
az önértékelési
csoport kijelölt tagja

Informatikai háttér

Kp.: Kérdőívvel
érintett pedagógusok
Bm.: Kérdőíves
felmérés

időszak: ....... tól
- ...........ig

Fd.: Pedagógus
kérdőív - az
informatikai
rendszerben
Kd.: Kitöltött
pedagógus kérdőív -
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Egyéb erőforrás

3. Önértékelési szakaszban - az önértékelési terv szerint évben érintett vezetőkre
A vezető önértékelési kérdőív
Önértékelési csoport Kp.: Kérdőív
kitöltésére a vezető felhívása,
kijelölt tagja: Szép
kitöltésével érintett,
tájékoztatás az online kérdőív
Magdolna
önértékelő vezetők
elérhetőségéről
Bm.: Tájékoztatás és
kérdőíves felmérés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
az informatikai
rendszerben

H. i.: Kérdőíves
felmérés előtt,
legkésőbb a
kérdőív
elérhetőségének
megnyitásakor
időszak: ....... tól
- ...........ig

Fd.: Éves
önértékelési terv, és
kérdőívek
Kd.: Info. támogató
rendszer

Fd.: Vezető
önértékelő kérdőív az informatikai
rendszerben
Kd.: Kitöltött
vezető önértékelő
kérdőív - az

A vezető önértékelési online
kérdőív elérhetőségének
biztosítása

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Informatikai háttér

-

A vezető önértékelése - az
informatikai rendszerben
elérhető - online kérdőíven, a
kiemelkedő és fejlesztendő
területeinek meghatározása

Intézményvezető
(vezető)
szükség szerint az
adatgyűjtésben részt
vevő kollégák

Informatikai háttér

Kp.: Kérdőív
időszak: ....... tól
kitöltésével érintett,
- ...........ig
önértékelő vezetők és
szükség szerint az
adatgyűjtésben részt
vevő kollégák
Bm.: Tájékoztatás és
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Fd.: Éves
önértékelési terv
Kd.: -
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

4. A célkitűző szakaszban - az önértékelési terv szerint évben érintett vezetőkre
A vezető meghatározza a két
Intézményvezető
Informatikai háttér
évre szóló egyéni vezetői
(vezető)
önfejlesztési tervét
szükség szerint az
adatgyűjtésben részt
vevő kollégák
A vezető feltölti az egyéni
önfejlesztési tervét az
informatikai rendszerbe

Önértékelő vezető

Informatikai háttér
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Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
kérdőíves felmérés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
informatikai
rendszerben

Kp.: Önértékelő
vezetők és szükség
szerint az
adatgyűjtésben részt
vevő kollégák
Bm.: Tájékoztatás és
kérdőíves felmérés
Kp.:Bm.:-

H. i.:
Önértékelést
követő 5 napon
belül

Fd.: Önértékelési
adatok
Kd.: Önfejlesztési
terv, info. támogató
rendszer rögzítés

H. i.:
Önértékelést
követő 5 napon
belül

Fd.: Önfejlesztési
terv,
Kd.: Info. támogató
rendszer rögzítés
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5. számú melléklet
Intézmény önértékeléssel kapcsolatos feladatok
Feladat megnevezése
1. Előkésztési szakasz
Az intézményi önértékelés
keretében az adott évben
ellátott feladatok áttekintése a
vezetővel, egyeztetés

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
Egyéb erőforrás
/felelős/

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)

Önértékelési csoport,
vezető

-

-

E. i.: Október

Fd.: Önértékelési
terv minden évben
ellátandó
intézményi
önértékelési
feladatok melléklete
Kd.:-

Az értékelésbe bevonandó
partnerek körének
meghatározása

Önértékelési csoport,
vezető

-

-

E. i.: Október

Fd.:Kd.: Közreműködő
partnerek
meghatározása

Az önértékeléssel érintett
partnerek igény szerinti

Önértékelési csoport
kijelölt tagja

Az írott, vagy
elektronikus

Kp.: Pedagógus
kollégák, szülők

E. i.: OKtóber

Fd.:Kd.:
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felkészítése az önértékelés
során ellátandó feladatokra

(támogató): ..Szép
Magdolna

tájékoztatáshoz
szükséges tárgyi
feltételek

Bm.: Lehet
közvetett, illetve
közvetlen

- Partneri
tájékoztató
pedagógus
kollégáknak
- Partneri
tájékoztató
szülőknek

2. Adatgyűjtési szakasz - az önértékelés az intézmény önértékelése során évente értékelendő szempontokhoz tartozó elvárások értékeléséhez
Dokumentumelemzés
- Pedagógiai program
Dokumentum
Hely az elemzéshez Kp.: Kijelölt
H. i.: IX.- VI. hó
Fd.: Intézményi
elemzés végzése és
pedagógus
között
dokumentumok
koordinálása:
Bm.: Dokumentum
Kd.: Informatikai
Önértékelési csoport
elemzés
rendszerben rögzítés
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
- SZMSZ
Dokumentum
Hely az elemzéshez Kp.: Kijelölt
H. i.: IX.- VI. hó
Fd.: Intézményi
elemzés végzése és
pedagógus
között
dokumentumok
koordinálása:
Bm.: Dokumentum
Kd.: Informatikai
Önértékelési csoport
elemzés
rendszerben rögzítés
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
- Egymást követő 2 tanév
Dokumentum
Hely az elemzéshez Kp.: Kijelölt
H. i.: VI. hó
Fd.: Intézményi
munkatervei és az éves
elemzés végzése és
pedagógus
dokumentumok
beszámolók (a
koordinálása:
Bm.: Dokumentum
Kd.: Informatikai
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munkaközösségek
munkatervivel és
beszámolóival együtt)

Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna

- továbbképzési program és
beiskolázási terv

Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.: VI. hó

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

- házirend

Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Dokumentum
elemzés végzése és

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.: IX. hó

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.: VI. hó

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus

H. i.: VI. hó

Fd.: pedagógus
önértékelés és

- mérési eredmények adatai,
elemzése (országos mérések,
kompetenciamérés eredménye
5 tanévre visszamenőleg)
Országos Kompetenciamérés
- pedagógus önértékelés
eredményeinek összegzése

elemzés
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rendszerben rögzítés
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- előző intézményellenőrzés
(tanfelügyelet) és az
intézményi önértékelés
értékelő lapjai
- megfigyelési szempontok - a
pedagógiai munka
infrastruktúrájának
megismerése
- elégedettségmérés

koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
nem értelmezhető

Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna

Bm.: Dokumentum
elemzés
Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.: VI. hó

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.: VI. hó

Interjú
a) pedagógus által vezetővel
készített interjú
38

vezetői önértékelés
eredményei
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés
Nem értelmezhető

Fd.: pedagógus
önértékelés és
vezetői önértékelés
eredményei
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés
Fd.: vezetői
önértékelés szülők
és pedagógusok
által kitöltött
kérdőíve
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés
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- a vezetővel - az intézményről
- készítendő interjú
kérdéseinek véglegesítése

Az interjú
Irodatechnikai
megszervezése
háttér
önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna
(Interjú elkészítése,
ha más pedagógus
kijelölésre nem kerül)

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
pedagógus (ha
kijelölésre kerül)
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

- interjú készítés a vezetővel az
intézményről

Az interjú
megszervezése
önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna
(Interjú elkészítése,
ha más pedagógus
kijelölésre nem kerül)

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
kinyomtatására

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
pedagógus (ha
kijelölésre kerül)
intézményvezető
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

Az interjú
megszervezése
önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna
(A pedagógusokat

Irodatechnikai
háttér

Kp.: A
pedagógusokat
képviselő
pedagógus csoport
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

b) pedagógusok képviselőivel
készített interjú
- az intézményről a
pedagógusok képviselőivel
készítendő interjú kérdések
véglegesítése
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Fd.: Intézményi
dokumentumok
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
Kd.: Interjú
Informatikai
rendszerben rögzítés

Fd.: Intézményi
dokumentumok
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
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képviselő pedagógus
csoport)
- interjú készítése a
pedagógusok képviselőivel

c) szülők képviselőivel készített
interjú
- az intézményről a szülők
képviselőivel készítendő
interjú kérdések véglegesítése

- interjú készítése a szülők

Az interjú
megszervezése
önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna
(A pedagógusokat
képviselő pedagógus
csoport)

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
kinyomtatására

Kp.: A
pedagógusokat
képviselő
pedagógus csoport
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

Az interjú
megszervezése
önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna (A
szülőket képviselő
szülői csoport)

Irodatechnikai
háttér

Kp.: A szülőket
képviselő szülői
csoport
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

Az interjú

Irodatechnikai

Kp.: A szülőket

H. i.:
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- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
Kd.: Interjú
Informatikai
rendszerben rögzítés

Fd.: Intézményi
dokumentumok
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
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képviselőivel

3. Önértékelési szakasz Nem értelmezhető
4. A célkitűző szakasz Nem értelmezhető

megszervezése
háttér az interjú
önértékelési csoport
kérdések
kijelölt tagja: Szép
kinyomtatására
Magdolna
(A szülőket képviselő
szülői csoport)

képviselő szülői
csoport
Bm.:
Interjúkészítés

- tanév vége

Kd.: Interjú
Informatikai
rendszerben rögzítés

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető
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éves intézményi önértékelési terv

Az önértékelési tervet készítette: az Önértékelési Csoport
Az önértékelési tervet jóváhagyom:

Az önértékelési terv informatikai támogató rendszerben való rögzítése:
- rögzítést végző személy neve és munkaköre: Fekete József - intézményvezető
- rögzítés időpontja:
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I. fejezet
Bevezető rész
1. Az intézmény főbb adatai, önértékelési program meghatározásakor figyelembe
veendő jellemzői
1.1. Az intézmény általános adatai
Az intézmény általános adatait az 5 évre szóló - átfogó - intézményi program tartalmazza.
1.2. Az intézményben önértékeléssel érintett pedagógusok és vezetők
A jelen önértékelési tervben önértékeléssel érintett pedagógusok száma
A pedagógus önértékeléssel érintett:
- pedagógusok száma 79 fő,
- a vezetők közül közvetlen pedagógus feladatot is ellátó vezetők száma: 3 fő.
- összesen: 79 fő.
A pedagógus önértékeléssel érintettek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza.
A jelen önértékelési tervben önértékeléssel érintett vezetők száma
A jelen önértékelési tervben önértékeléssel érintett vezetők száma 3 fő. A vezetők nevét,
beosztását, megbízatásuk kezdő évét a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. Az éves önértékelési terv készítési kötelezettség
Intézményünk az 5 évre szóló önértékelési programját az Oktatási Hivatal által kidolgozott és
az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott "Önértékelési Kézikönyv gimnáziumok
számára" nevű intézményi önértékelési standard alapján készítette el. A programot az
intézményvezető 2015-10-22 - napján hagyta jóvá.
Az 5 éves intézményi - átfogó - önértékelési programban foglaltak megvalósítása érdekében
éves önértékelési terveket kell készíteni.
Jelen önértékelési tervünk a 2015/2016. tanévtől 2019/2020 tanév végéig tartó időszakra szóló
önértékelési program első évére tervezett feladatokat tartalmazza.
Az éves önértékelési terv:
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- figyelembe veszi az Kézikönyvben az éves önértékelési terv összeállítására,
tartalmára, szerkezetére, elfogadására vonatkozó előírásokat;
- elkészítése és elfogadása az 5 éves intézményi - átfogó - önértékelési programban
meghatározott eljárásrend szerint történt.

3. Az éves önértékelési tevékenység szakmai támogatása
Az éves önértékelési tevékenység szakmai támogatása megegyezik az önértékelési
programban meghatározott szakmai támogatással.
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II. fejezet
A pedagógus önértékelés
A pedagógus önértékeléssel érintett pedagógusok névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.
A pedagógus önértékelés során az adott évben ellátandó:
- előkészítő szakaszba,
- adatgyűjtő szakaszba,
- önértékelési szakaszba, valamint
- a jövőre vonatkozó célkitűzési szakaszba
tartozó feladatokat a 3. számú melléklet foglalja össze.
Az éves önértékelési tervben - az Önértékelési kézikönyv 4.2.1. pontja 5. számú, az éves
önértékelési terv ajánlott szerkezetét tartalmazó ábráját figyelembe véve a pedagógus
önértékelés:
- adatgyűjtési feladatok tekintetében megadásra kerülnek:
- a felelősök, és
- a határidők;
- az önértékelési szakaszba tartozó feladatok tekintetében:
- határidők.
Fontos, hogy az éves önértékelési terv meghatározza a pedagógus értékelés során bevonandó
partnerek, azaz:
- a pedagógus kollégák,
- a vezető, valamint
- a szülők
pontos körét, valamint a bevonás módját.
A pedagógus önértékelési feladatoknál tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerülnek az adott
feladat ellátásakor felhasznált, illetve keletkező dokumentumok.
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III. fejezet
A vezető önértékelés
A vezető önértékeléssel érintett vezetők névsorát a 2. számú melléklet tartalmazza.
A vezető önértékelés során az adott évben ellátandó:
- előkészítő szakaszba,
- adatgyűjtő szakaszba,
- önértékelési szakaszba, valamint
- a jövőre vonatkozó célkitűzési szakaszba
tartozó feladatokat a 4. számú melléklet foglalja össze.
Az éves önértékelési tervben - az Önértékelési kézikönyv 4.2.1. pontja 5. számú, az éves
önértékelési terv ajánlott szerkezetét tartalmazó ábráját figyelembe véve a vezető önértékelés:
- adatgyűjtési feladatok tekintetében megadásra kerülnek:
- a felelősök, és
- a határidők;
- az önértékelési szakaszba tartozó feladatok tekintetében:
- határidők.
Az adatgyűjtési feladatok - önértékelési programban - meghatározott körét minden vezető
tekintetében el kell végezni, függetlenül attól, hogy a vezető önértékelésére a jelen éves
önértékelési terv keretében sor kerül-e vagy sem. Az így összegyűjtött adatok abban az évben
kerülnek felhasználásra, mely évben a vezető önértékelése esedékes.
Az éves önértékelési terv rögzíti a vezető értékelés során bevonandó partnerek, azaz:
- a pedagógus kollégák,
- a vezető kollégák,
- a fenntartó, valamint
- a szülők
pontos körét, valamint a bevonás módját.
A vezető önértékelési feladatoknál tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerülnek az adott feladat
ellátásakor felhasznált, illetve keletkező dokumentumok.
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IV. fejezet
Az intézményi önértékelés
Az intézményi önértékelés során az adott évben ellátandó:
- előkészítő szakaszba,
- adatgyűjtő szakaszba,
tartozó feladatokat az 5. számú melléklet foglalja össze.
Az önértékelés jelen időszakában - első évében - értelemszerűen nem kerül sor az:
- önértékelési szakaszba, valamint
- a jövőre vonatkozó célkitűzési szakaszba
tartozó feladatok ellátására, ezért e feladatokat az 5. számú melléklet nem tartalmazza.
Az éves önértékelési tervben - az Önértékelési kézikönyv 4.2.1. pontja 5. számú, az éves
önértékelési terv ajánlott szerkezetét tartalmazó ábráját figyelembe véve az intézményi
önértékelés:
- adatgyűjtési feladatok tekintetében megadásra kerülnek:
- a felelősök, és
- a határidők;
- az önértékelési szakaszba tartozó feladatok tekintetében:
- határidők.
Az intézményi önértékelés érdekében történő adatgyűjtési feladatok - Önértékelési
Kézikönyvben és az önértékelési programban - meghatározott körét minden évben el kell
végezni. Az így összegyűjtött adatok a program záró, 5. évében kerülnek összegzésre.
Az éves önértékelési terv rögzíti az intézményi értékelés során bevonandó partnerek, azaz:
- a pedagógus kollégák,
- a szülők
pontos körét, valamint a bevonás módját.
Az intézmény önértékelési feladatoknál tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerülnek az adott
feladat ellátásakor felhasznált, illetve keletkező dokumentumok.
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V. Fejezet
Záró rendelkezések
Jelen önértékelési tervet 2015 év október hó 25 napjától kell alkalmazni.
Az önértékelési tervet az önértékelési program figyelembe vételével kell alkalmazni.
□ Az önértékelési csoport feladatmegosztását az ellátandó feladatok jellege alapján
melléklet tartalmazza.
□ Az önértékelési csoport által az értékelendő személyekkel végrehajtott egyeztetés
eredményét az éves önértékelési tervhez csatolva meg kell őrizni.
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VI. Fejezet
Mellékletek
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1. számú melléket
Az önértékeléssel érintett pedagógusok

Pedagógus neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Aranyi Imréné
Borbélyné Bacsó Viktória
Budai Krisztián Ferenc
Fekete József
Hegedüsné Ács Gabriella
Herbály Imre
Homolya Ferenc
Homolyáné Kovács Erzsébet
Jász Erzsébet
Jenkeiné Molnár Erzsébet
Katona Kornél
Kerekes Emese
Kiss Papp Csilla
Kocsányné Farkas Éva
Kocsis Márta
Kokas Marianna
Koller Margit
Kónya Ábel
Labodáné Fésüs Mónika
László János
Legoza Józsefné
Molnár Márta
Nagy Gyula
Országh Gábor
Rábai Bíró Marianna
Sipos Lajos

Munkaköre

fejlesztőpedagógus
tanár
tanár
igazgató
tanár
tanár
tanár
tanár
gyakornok
tanár
tanár
tanár
igazgatóhelyettes
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
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gyeleti
/tanfelügyeleti
ellenőrzési
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tervben
időpontja/
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2015
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2015

igen

2015

igen

2015

igen

2016

igen

2015

igen
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27. Szabóné Kiss Edit
28. Szakál Péter
29. Szép Magdolna
30. Tar Zsuzsánna
31. Tóth János
32. Turján Tünde
33. Valuchné Váradi Zsófia
34. Varga József
35. Vasné Dézsán Enikő
36. Zima Szabolcsné Lajtos Nóra
Összesen:

igazgatóhelyettes
gyakornok
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
gyakornok
tanár
36 fő
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2. számú melléket
Az önértékeléssel érintett vezetők

Vezető neve és munkaköre

Megbízatásának
kezdő időpontja

Fekete József - intézményvezető
2005. augusztus 15.
Szabóné Kiss Edit – intézményvezetőhelyettes
Kiss Papp Csilla – intézményvezetőhelyettes

Összesen:

3 fő
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2016
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3. számú melléklet
Pedagógus önértékeléssel kapcsolatos feladatok
A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése
1. Előkésztési szakasz
A pedagógus önértékeléssel
érintett pedagógusok körének
azonosítása

Emberi erőforrás
/felelős/

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Egyéb erőforrás

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Önértékelési csoport

-

-

E. i.: Október

Az önértékeléssel érintett
pedagógusok általános
tájékoztatása

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: .
Szép Magdolna

-

Kp.: Pedagógus
Bm.: Személyes

E. i.: Október

Önértékeléssel érintett
pedagógusokkal való
egyezetés, (a bevonandó
partnerek meghatározása)

Önértékelési csoport
kijelölt tagja
(támogató):
Szép Magdolna

-

Kp.: Pedagógus
Bm.: Személyes

E. i.: Október
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Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
Fd.: Önértékelési
terv melléklete a
pedagógus
önértékelésre
kijelölt
pedagógusokról
Fd.:
- Önértékelési terv
- Önérték. program,
- Önértékelési
Kézikönyv
Kd.:Fd.:Kd.:
Pedagógusonként a
közreműködő
partnerek
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
meghatározása
Fd.:Kd.:
- Partneri
tájékoztató
pedagógus
kollégáknak
- Partneri
tájékoztató
szülőknek,

Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

Az önértékeléssel érintett
pedagógus, illetve bevonásra
meghatározott partnerek igény
szerinti felkészítése az
önértékelés során ellátandó
feladatokra

Önértékelési csoport
kijelölt tagja
(támogató): .
Szép Magdolna

Az írott, vagy
elektronikus
tájékoztatáshoz
szükséges tárgyi
feltételek

Kp.: Pedagógus
kollégák, szülők
Bm.: Lehet
közvetett, illetve
közvetlen

E. i.: Október

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum

H. i.:
- tervek elemzése
november 30,

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai

2. Adatgyűjtési szakasz
Dokumentumelemzés
- az előző pedagógusellenőrzés
(tanfelügyelet) és az
intézményi önértékelés adott
pedagógusra vonatkozó
értékelőlapjai
- a tanmenet, tematikus tervek
és az éves tervezés
dokumentumai

Egyéb erőforrás
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i):
Szép Magdolna
- óraterv

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
elemzés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
- tervek
módosításának
elemzése: február
28
H. i.:
- tervek elemzése
november 30,

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
rendszerben rögzítés

Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i):
Szép Magdolna

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

- egyéb foglalkozások tervezési Dokumentum
dokumentumai
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
- Naplók elemzése
Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.:
- tervek elemzése
november 30,

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum

H. i.:
- a naprakészség
tekintetében:

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Feljegyzés a
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Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
elemzés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
legalább két
alkalommal az
évben
- az általános
elemzése: február
28, illetve a tanév
vége

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
több alkalommal is
ellenőrzött
szempontról,
Informatikai
rendszerben rögzítés

- Tanulói füzetek

Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.:
- február 28

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

Óra-/foglalkozáslátogatás

- Intézményvezető és
az önértékelési
csoportvezető a
látogatások
ütemezése
tekintetében

A látogatási
szempontok
kinyomtatásához
irodatechnikai
feltétel

Kp.: Látogatásokra
kijelölt
pedagógusok
Bm.: Foglalkozás
látogatás

H. i.:
- tanév vége

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Jegyzőkönyv
az óra-/ foglalkozás
látogatásról
Informatikai
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

/2 fő Pedagógus
kolléga
látogatásonként/
Interjú
a) a pedagógus - pedagógus
általi interjúvolása
- pedagógus által a
pedagógussal készítendő
interjú kérdések véglegesítése

- pedagógus által interjú
készítése a pedagógussal

Az interjú
Irodatechnikai
megszervezése
háttér
önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna
(Interjú elkészítése,
ha más pedagógus
kijelölésre nem kerül)

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
pedagógus (ha
kijelölésre kerül)
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

Az interjú
megszervezése
önértékelési csoport

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
pedagógus (ha

H. i.:
- tanév vége

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
58

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
rendszerben rögzítés

Fd.: Intézményi
dokumentumok
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
Kd.: Interjú
Informatikai
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

kijelölt tagja: .Szép
kinyomtatására
Magdolna
(Interjú elkészítése,
ha más pedagógus
kijelölésre nem kerül)

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
kijelölésre kerül)
Bm.:
Interjúkészítés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

b) a pedagógus - vezető általi
interjúvolása
- a vezetővel - a pedagógusról - Az interjú
készítendő interjú kérdéseinek megszervezése
véglegesítése
önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Irodatechnikai
háttér

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
vezető
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

- vezető által interjú készítése a Az interjú
pedagógussal
megszervezése
önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
kinyomtatására

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
vezető
Bm.:

H. i.:
- tanév vége

59

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
rendszerben rögzítés

Fd.:
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddigi tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
Kd.. Interjú
válaszok,
Informatikai
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Interjúkészítés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Kp.: Kérdőívvel
érintett partnerek
Bm.: Tájékoztatás

H. i.:
Kérdőíves felmérés
előtt

Fd.: Önértékelési
program,
önértékelési terv
Kd.: Tájékoztatás

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna

Hely a
tájékoztatáshoz,
írásbeli
tájékoztatáshoz
irodatechnikai
háttér
Tájékoztatáshoz
irodatechnikai
háttér

Kp.: Kérdőívvel
érintett szülők
Bm.: Tájékoztatás
és kérdőíves
felmérés

H. i.:
Kérdőíves felmérés
előtt, legkésőbb a
kérdőív
elérhetőségének
megnyitásakor

Fd.: Éves
önértékelési terv, és
kérdőívek
Kd.: Info. támogató
rendszer

Önértékelési csoport

-

-

időszak: ....... tól -

Fd.: Éves

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Magdolna
Kérdőíves felmérés
a) szülői kérdőív a
pedagógusról
A kérdőíves felmérésben
érintett partnerek tájékoztatása,
ha a tájékoztatás még nem
történt meg
Kérdőíves felméréssel érintett
szülők felkérése - az
informatikai támogatató
rendszerben való - a kérdőíves
felmérésben való
közreműködésre (tájékoztatás
az online kérdőív
elérhetőségéről)
A szülői online kérdőív

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

60

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
rendszerben rögzítés
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

elérhetőségének biztosítása

kijelölt tagja: Szép
Magdolna
Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

A szülői kérdőívek
kitöltésének nyomon követése,
szükség esetén papír alapú
kérdőívek előállítása, az
érintettek részére átadása, majd
az adatok rögzítése az
informatikai rendszerben
b) pedagógus kérdőív a
pedagógusról
Kérdőíves felméréssel érintett
pedagógus kollégák felkérése az informatikai támogatató
rendszerben való - a kérdőíves
felmérésben való
közreműködésre (tájékoztatás
az online kérdőív
elérhetőségéről)
A pedagógus kollégák által

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Egyéb erőforrás

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
...........ig

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
önértékelési terv
Kd.: Fd.: Szülői kérdőív az informatikai
rendszerben
Kd.: Kitöltött szülői
kérdőív - az
informatikai
rendszerben

Szükség szerint a
kérdőívek papír
alapon történő
előállításához
szükséges technikai
eszközök, papír

Kp. Kérdőívvel
érintett szülők
Bm.: kérdőíves
felmérés

időszak: ....... tól ...........ig

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Tájékoztatáshoz
irodatechnikai
háttér

Kp.: Kérdőív
kitöltésével érintett
pedagógusok
Bm.: Tájékoztatás
és kérdőíves
felmérés

H. i.:
Kérdőíves felmérés
előtt, legkésőbb a
kérdőív
elérhetőségének
megnyitásakor

Fd.: Éves
önértékelési terv, és
kérdőívek
Kd.: Info. támogató
rendszer

Önértékelési csoport

-

-

időszak: ....... tól -

Fd.: Éves
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

kitöltendő online kérdőív
elérhetőségének biztosítása
Pedagógus kollégák
pedagógusra vonatkozó online
kérdőívének kitöltése

kijelölt tagja: Szép
Magdolna
A kitöltés nyomon
követése tekintetében
az önértékelési
csoport kijelölt tagja

Egyéb erőforrás

Informatikai háttér

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Kp.: Kérdőívvel
érintett
pedagógusok
Bm.: Kérdőíves
felmérés

3. Önértékelési szakaszban - az önértékelési terv szerint évben érintett pedagógusokra
A pedagógus önértékelési
Önértékelési csoport Kp.: Kérdőív
kérdőív kitöltésére a
kijelölt tagja: Szép
kitöltésével érintett
pedagógus felhívása
Magdolna
önértékelő
tájékoztatás az online kérdőív
pedagógusok
elérhetőségéről
Bm.: Tájékoztatás
és kérdőíves
felmérés
A pedagógus önértékelő online Önértékelési csoport Informatikai háttér 62

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
...........ig
időszak: ....... tól ...........ig

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
önértékelési terv
Kd.: Fd.: Pedagógus
kérdőív - az
informatikai
rendszerben
Kd.: Kitöltött
pedagógus kérdőív az informatikai
rendszerben

H.i. Kérdőíves
felmérés előtt,
legkésőbb a
kérdőív
elérhetőségének
megnyitásakor

Fd.: Éves
önértékelési terv, és
kérdőívek
Kd.: Info. támogató
rendszer

időszak: ....... tól -

Fd.: Éves
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

kérdőív elérhetőségének
biztosítása

kijelölt tagja: Szép
Magdolna

A pedagógus önértékelése - az
informatikai rendszerbe
elérhető - online kérdőíven, a
kiemelkedő és fejlesztendő
területeinek meghatározása

A kitöltés nyomon
követése tekintetében
az önértékelési
csoport kijelölt tagja

Egyéb erőforrás

Informatikai háttér

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Kp.: Kérdőívvel
érintett
pedagógusok
Bm.: Kérdőíves
felmérés

4. A célkitűző szakaszban - az önértékelési terv szerint évben érintett pedagógusokra
A vezető a pedagógussal
Intézményvezető
Informatikai háttér Kp.:
közösen áttekinti a pedagógus
Intézményvezető
önértékelési eredményeit
Bm.:
Együttműködés
A vezető és a pedagógus
Intézményvezető
Irodatech.
Kp.:
közösen meghatározzák a
eszközök,
Intézményvezető
pedagógus két évre szóló
informatikai háttér Bm.:
63

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
...........ig

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
önértékelési terv
Kd.: -

időszak: ....... tól ...........ig

Fd.: Pedagógus
önértékelő kérdőív az informatikai
rendszerben
Kd.: Kitöltött
pedagógus
önértékelő kérdőív az informatikai
rendszerben

H. i.:
Önértékelést
követő 5 napon
belül
H. i.:
Önértékelést
követő 5 napon

Fd.: Önértékelési
adatok
Kd.: Fd.: Önértékelési
adatok
Kd.: Önfejlesztési
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A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Feladat megnevezése

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

egyéni önfejlesztési tervét
A pedagógus feltölti az egyéni
önfejlesztési tervét az
informatikai rendszerbe

Önértékelő
pedagógus

Informatikai háttér

64

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Együttműködés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
belül

Kp.:Bm.:-

H. i.:
Önértékelést
követő 5 napon
belül

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
terv, info. támogató
rendszer rögzítés
Fd.: Önfejlesztési
terv,
Kd.: Info. támogató
rendszer rögzítés
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4. számú melléklet
Vezető önértékeléssel kapcsolatos feladatok
Feladat megnevezése

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

1. Előkésztési szakasz
A vezető önértékeléssel érintett Önértékelési csoport
vezetők körének azonosítása

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Egyéb erőforrás

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
Fd.: Önértékelési
terv melléklete a
vezetők
önértékelésre
kijelölt vezetőkről
Fd.:
- Önértékelési terv
- Önérték. program,
Kd.:-

-

-

E. i.: Október

Az adott évben ellátandó
vezető értékelési feladatok
azonosítása (nem csak az adott
évben önértékelésbe bevont
vezetőkre)
Az önértékeléssel érintett
vezetők általános tájékoztatása

Önértékelési csoport
kijelölt tagja

-

-

E. i.: Októberr

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna

-

Kp.: Vezető
Bm.: Személyes

E. i.: Október

Önértékeléssel érintett

Önértékelési csoport

-

Kp.: Vezető

E. i.: Október
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Fd.:
- Önértékelési terv
- Önérték. program,
- Önértékelési
Kézikönyv
Kd.:Fd.:-
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Feladat megnevezése

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Bm.: Személyes

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

vezetőkkel való egyezetés, (a
bevonandó partnerek
meghatározása)

kijelölt tagja
(támogató): Szép
Magdolna

Az önértékeléssel érintett
vezető, illetve bevonásra
meghatározott partnerek igény
szerinti felkészítése az
önértékelés során ellátandó
feladatokra

Önértékelési csoport
kijelölt tagja
(támogató): Szép
Magdolna

Az írott, vagy
elektronikus
tájékoztatáshoz
szükséges tárgyi
feltételek

Kp.: Vezető,
E. i.: Október
vezető társak
pedagógusok,
szülők
fenntartó
Bm.: Lehet közvetett,
illetve közvetlen

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

2. Adatgyűjtési szakasz
Dokumentumelemzés
- az előző pedagógusellenőrzés
(tanfelügyelet) és az
intézményi önértékelés adott
vezetőre vonatkozó
értékelőlapjai

66

Az önértékelés
évében nem
értékelhető

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
Kd.: Vezetőnként a
közreműködő
partnerek
meghatározása
Fd.:Kd.:
- Partneri
tájékoztató
pedagógus
kollégáknak
- Partneri
tájékoztató
szülőknek,
Az önértékelés
évében nem
értékelhető
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Feladat megnevezése
- vezetői pályázat/program

- pedagógiai program

- egymás követő 2 tanév
munkaterve és az éves
beszámolók

- SZMSZ

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/
Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Dokumentum
elemzés végzése és

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
H. i: november
30,

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i: Pedagógiai
Fd.: Intézményi
program elemzése dokumentumok
november 30,
Kd.:Informatikai
rendszerben rögzítés

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i: Tervek és
beszámolók
elemzése
november 30,

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

Hely az elemzéshez

Kp. :Kijelölt
pedagógus

H. i:
- SZMSZ

Fd.: Intézményi
dokumentumok

Egyéb erőforrás
Hely az elemzéshez
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Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
Fd.: Vezetői
pályázat, program
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés
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Feladat megnevezése

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Bm.: Dokumentum
elemzés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
elemzése
november 30,

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

Az interjú
Irodatechnikai
megszervezése
háttér
önértékelési csoport
kijelölt tagja: ..Szép
Magdolna
(Interjú elkészítése,
ha más pedagógus
kijelölésre nem kerül)

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
pedagógus (ha
kijelölésre kerül)
Bm.: Interjúkészítés

H. i:
- tanév vége

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelölt
pedagógus (ha
kijelölésre kerül)

H. i:
- tanév vége

Fd.:
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.:Kd.: Interjú
Informatikai
rendszerben rögzítés

Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Interjú
a) pedagógus által készített
interjú a vezetővel
- pedagógus által a vezetővel
készítendő interjú kérdések
véglegesítése

- pedagógus által interjú
készítése a vezetővel

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
kinyomtatására
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Feladat megnevezése

b) a munkáltató által készített
interjú a vezetővel
- a munkáltató – vezetővel készítendő interjú kérdéseinek
véglegesítése

- munkáltató által interjú
készítése a vezetővel

c) vezető társak által készített
interjú a vezetővel
- a vezetőtársak által a

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
Bm.: Interjúkészítés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)

Fd.:
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
Kd.: Interjú
Informatikai
rendszerben rögzítés

Önértékelési csoport
vezetője és a
munkáltató

Irodatechnikai
háttér

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
munkáltató
Bm.: Interjúkészítés

H. i:
- tanév vége

Az önértékelés
előkészítésekor
partnerként
meghatározott
munkáltató

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
kinyomtatására

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelölt
munkáltató
Bm.: Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

Önértékelési csoport

Irodatechnikai

Kp.: Interjú

H. i.:
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Feladat megnevezése

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
elvégzésére kijelöl
vezetők
Bm.: Interjúkészítés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)
- tanév vége

vezetővel készítendő interjú
kérdések véglegesítése

vezetője és a
partnerként kijelölt
vezető

háttér

- vezetőtárs által interjú
készítése a vezetővel

vezetőtárs

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
kinyomtatására

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
vezető
Bm.: Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Hely a
tájékoztatáshoz,
írásbeli
tájékoztatáshoz
irodatechnikai

Kp.: Kérdőívvel
érintett partnerek
Bm.: Tájékoztatás

H. i.: Kérdőíves
felmérés előtt

Kérdőíves felmérés
a) szülői kérdőívek a vezetőről
A kérdőíves felmérésben
érintett partnerek tájékoztatása,
ha a tájékoztatás még nem
történt meg
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Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
Kd.: Interjú
választok,
Informatikai
rendszerben rögzítés
Fd.: Önértékelési
program,
önértékelési terv
Kd.: Tájékoztatás
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Feladat megnevezése

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)

Kp.: Kérdőívvel
érintett szülők
Bm.:Tájékoztatás és
kérdőíves felmérés

H. i.: Kérdőíves
felmérés előtt,
legkésőbb a
kérdőív
elérhetőségének
megnyitásakor

Fd.: Éves
önértékelési terv, és
kérdőívek
Kd.: Info. támogató
rendszer

Egyéb erőforrás
háttér
Tájékoztatáshoz
irodatechnikai
háttér

Kérdőíves felméréssel érintett
szülők felkérése - az
informatikai támogatató
rendszerben való - a kérdőíves
felmérésben való
közreműködésre (tájékoztatás
az online kérdőív
elérhetőségéről)
A szülői online kérdőív
elérhetőségének biztosítása

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

-

-

időszak: ....... tól
- ...........ig

Fd.: Éves
önértékelési terv
Kd.: -

A szülői kérdőívek
kitöltésének nyomon követése,
szükség esetén papír alapú
kérdőívek előállítása, az
érintettek részére átadása, majd
az adatok rögzítése az
informatikai rendszerben

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Szükség szerint a
kérdőívek papír
alapon történő
előállításához
szükséges technikai
eszközök, papír

Kp.: Kérdőívvel
érintett szülők
Bm.: kérdőíves
felmérés

időszak: ....... tól
- ...........ig

Fd.: Szülői kérdőív az informatikai
rendszerben
Kd.: Kitöltött szülői
kérdőív - az
informatikai
rendszerben
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Feladat megnevezése
b) pedagógus - nevelőtestületikérdőívek a vezetőről
Kérdőíves felméréssel érintett
pedagógus kollégák felkérése az informatikai támogatató
rendszerben való - a kérdőíves
felmérésben való
közreműködésre (tájékoztatás
az online kérdőív
elérhetőségéről)
A pedagógus kollégák által
kitöltendő online kérdőív
elérhetőségének biztosítása
Pedagógus kollégák
pedagógusra vonatkozó online
kérdőívének kitöltése

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Egyéb erőforrás

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Tájékoztatáshoz
irodatechnikai
háttér

Kp.: Kérdőív
kitöltésével érintett
pedagógusok
Bm.: Tájékoztatás és
kérdőíves felmérés

H. i.: Kérdőíves
felmérés előtt,
legkésőbb a
kérdőív
elérhetőségének
megnyitásakor

Fd.: Éves
önértékelési terv, és
kérdőívek
Kd.: Info. támogató
rendszer

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

-

-

időszak: ....... tól
- ...........ig

Fd.: Éves
önértékelési terv
Kd.: -

A kitöltés nyomon
követése tekintetében
az önértékelési
csoport kijelölt tagja

Informatikai háttér

Kp.: Kérdőívvel
érintett pedagógusok
Bm.: Kérdőíves
felmérés

időszak: ....... tól
- ...........ig

Fd.: Pedagógus
kérdőív - az
informatikai
rendszerben
Kd.: Kitöltött
pedagógus kérdőív -
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Feladat megnevezése

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Egyéb erőforrás

3. Önértékelési szakaszban - az önértékelési terv szerint évben érintett vezetőkre
A vezető önértékelési kérdőív
Önértékelési csoport Kp.: Kérdőív
kitöltésére a vezető felhívása,
kijelölt tagja: Szép
kitöltésével érintett,
tájékoztatás az online kérdőív
Magdolna
önértékelő vezetők
elérhetőségéről
Bm.: Tájékoztatás és
kérdőíves felmérés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
az informatikai
rendszerben

H. i.: Kérdőíves
felmérés előtt,
legkésőbb a
kérdőív
elérhetőségének
megnyitásakor
időszak: ....... tól
- ...........ig

Fd.: Éves
önértékelési terv, és
kérdőívek
Kd.: Info. támogató
rendszer

Fd.: Vezető
önértékelő kérdőív az informatikai
rendszerben
Kd.: Kitöltött
vezető önértékelő
kérdőív - az

A vezető önértékelési online
kérdőív elérhetőségének
biztosítása

Önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna

Informatikai háttér

-

A vezető önértékelése - az
informatikai rendszerben
elérhető - online kérdőíven, a
kiemelkedő és fejlesztendő
területeinek meghatározása

Intézményvezető
(vezető)
szükség szerint az
adatgyűjtésben részt
vevő kollégák

Informatikai háttér

Kp.: Kérdőív
időszak: ....... tól
kitöltésével érintett,
- ...........ig
önértékelő vezetők és
szükség szerint az
adatgyűjtésben részt
vevő kollégák
Bm.: Tájékoztatás és
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Fd.: Éves
önértékelési terv
Kd.: -
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Feladat megnevezése

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
/felelős/

Egyéb erőforrás

4. A célkitűző szakaszban - az önértékelési terv szerint évben érintett vezetőkre
A vezető meghatározza a két
Intézményvezető
Informatikai háttér
évre szóló egyéni vezetői
(vezető)
önfejlesztési tervét
szükség szerint az
adatgyűjtésben részt
vevő kollégák
A vezető feltölti az egyéni
önfejlesztési tervét az
informatikai rendszerbe

Önértékelő vezető

Informatikai háttér
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Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)
kérdőíves felmérés

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)
informatikai
rendszerben

Kp.: Önértékelő
vezetők és szükség
szerint az
adatgyűjtésben részt
vevő kollégák
Bm.: Tájékoztatás és
kérdőíves felmérés
Kp.:Bm.:-

H. i.:
Önértékelést
követő 5 napon
belül

Fd.: Önértékelési
adatok
Kd.: Önfejlesztési
terv, info. támogató
rendszer rögzítés

H. i.:
Önértékelést
követő 5 napon
belül

Fd.: Önfejlesztési
terv,
Kd.: Info. támogató
rendszer rögzítés
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5. számú melléklet
Intézmény önértékeléssel kapcsolatos feladatok
Feladat megnevezése
1. Előkésztési szakasz
Az intézményi önértékelés
keretében az adott évben
ellátott feladatok áttekintése a
vezetővel, egyeztetés

A feladat ellátásához szükséges
emberi és egyéb erőforrások
Emberi erőforrás
Egyéb erőforrás
/felelős/

Partnerek
(Közreműködő
partnerek: Kp.,
bevonás módja:
Bm.)

Feladat
ellátásának
időszaka, (E. i.)
időpontja,
határideje (H. i.)

Dokumentumok
(keletkező
dokumentum: Kd.,
felhasznált
dokumentum: Fd.)

Önértékelési csoport,
vezető

-

-

E. i.: Október

Fd.: Önértékelési
terv minden évben
ellátandó
intézményi
önértékelési
feladatok melléklete
Kd.:-

Az értékelésbe bevonandó
partnerek körének
meghatározása

Önértékelési csoport,
vezető

-

-

E. i.: Október

Fd.:Kd.: Közreműködő
partnerek
meghatározása

Az önértékeléssel érintett
partnerek igény szerinti

Önértékelési csoport
kijelölt tagja

Az írott, vagy
elektronikus

Kp.: Pedagógus
kollégák, szülők

E. i.: OKtóber

Fd.:Kd.:
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felkészítése az önértékelés
során ellátandó feladatokra

(támogató): ..Szép
Magdolna

tájékoztatáshoz
szükséges tárgyi
feltételek

Bm.: Lehet
közvetett, illetve
közvetlen

- Partneri
tájékoztató
pedagógus
kollégáknak
- Partneri
tájékoztató
szülőknek

2. Adatgyűjtési szakasz - az önértékelés az intézmény önértékelése során évente értékelendő szempontokhoz tartozó elvárások értékeléséhez
Dokumentumelemzés
- Pedagógiai program
Dokumentum
Hely az elemzéshez Kp.: Kijelölt
H. i.: IX.- VI. hó
Fd.: Intézményi
elemzés végzése és
pedagógus
között
dokumentumok
koordinálása:
Bm.: Dokumentum
Kd.: Informatikai
Önértékelési csoport
elemzés
rendszerben rögzítés
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
- SZMSZ
Dokumentum
Hely az elemzéshez Kp.: Kijelölt
H. i.: IX.- VI. hó
Fd.: Intézményi
elemzés végzése és
pedagógus
között
dokumentumok
koordinálása:
Bm.: Dokumentum
Kd.: Informatikai
Önértékelési csoport
elemzés
rendszerben rögzítés
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
- Egymást követő 2 tanév
Dokumentum
Hely az elemzéshez Kp.: Kijelölt
H. i.: VI. hó
Fd.: Intézményi
munkatervei és az éves
elemzés végzése és
pedagógus
dokumentumok
beszámolók (a
koordinálása:
Bm.: Dokumentum
Kd.: Informatikai
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munkaközösségek
munkatervivel és
beszámolóival együtt)

Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna

- továbbképzési program és
beiskolázási terv

Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.: VI. hó

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

- házirend

Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Dokumentum
elemzés végzése és

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.: IX. hó

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.: VI. hó

Fd.: Intézményi
dokumentumok
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus

H. i.: VI. hó

Fd.: pedagógus
önértékelés és

- mérési eredmények adatai,
elemzése (országos mérések,
kompetenciamérés eredménye
5 tanévre visszamenőleg)
Országos Kompetenciamérés
- pedagógus önértékelés
eredményeinek összegzése

elemzés
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rendszerben rögzítés
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- előző intézményellenőrzés
(tanfelügyelet) és az
intézményi önértékelés
értékelő lapjai
- megfigyelési szempontok - a
pedagógiai munka
infrastruktúrájának
megismerése
- elégedettségmérés

koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
nem értelmezhető

Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna
Dokumentum
elemzés végzése és
koordinálása:
Önértékelési csoport
kijelölt tagja(i): Szép
Magdolna

Bm.: Dokumentum
elemzés
Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.: VI. hó

Hely az elemzéshez

Kp.: Kijelölt
pedagógus
Bm.: Dokumentum
elemzés

H. i.: VI. hó

Interjú
a) pedagógus által vezetővel
készített interjú
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vezetői önértékelés
eredményei
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés
Nem értelmezhető

Fd.: pedagógus
önértékelés és
vezetői önértékelés
eredményei
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés
Fd.: vezetői
önértékelés szülők
és pedagógusok
által kitöltött
kérdőíve
Kd.: Informatikai
rendszerben rögzítés
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- a vezetővel - az intézményről
- készítendő interjú
kérdéseinek véglegesítése

Az interjú
Irodatechnikai
megszervezése
háttér
önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna
(Interjú elkészítése,
ha más pedagógus
kijelölésre nem kerül)

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
pedagógus (ha
kijelölésre kerül)
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

- interjú készítés a vezetővel az
intézményről

Az interjú
megszervezése
önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna
(Interjú elkészítése,
ha más pedagógus
kijelölésre nem kerül)

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
kinyomtatására

Kp.: Interjú
elvégzésére kijelöl
pedagógus (ha
kijelölésre kerül)
intézményvezető
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

Az interjú
megszervezése
önértékelési csoport
kijelölt tagja: Szép
Magdolna
(A pedagógusokat

Irodatechnikai
háttér

Kp.: A
pedagógusokat
képviselő
pedagógus csoport
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

b) pedagógusok képviselőivel
készített interjú
- az intézményről a
pedagógusok képviselőivel
készítendő interjú kérdések
véglegesítése
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Fd.: Intézményi
dokumentumok
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
Kd.: Interjú
Informatikai
rendszerben rögzítés

Fd.: Intézményi
dokumentumok
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
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képviselő pedagógus
csoport)
- interjú készítése a
pedagógusok képviselőivel

c) szülők képviselőivel készített
interjú
- az intézményről a szülők
képviselőivel készítendő
interjú kérdések véglegesítése

- interjú készítése a szülők

Az interjú
megszervezése
önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna
(A pedagógusokat
képviselő pedagógus
csoport)

Irodatechnikai
háttér az interjú
kérdések
kinyomtatására

Kp.: A
pedagógusokat
képviselő
pedagógus csoport
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

Az interjú
megszervezése
önértékelési csoport
kijelölt tagja: .Szép
Magdolna (A
szülőket képviselő
szülői csoport)

Irodatechnikai
háttér

Kp.: A szülőket
képviselő szülői
csoport
Bm.:
Interjúkészítés

H. i.:
- tanév vége

Az interjú

Irodatechnikai

Kp.: A szülőket

H. i.:
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- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
Kd.: Interjú
Informatikai
rendszerben rögzítés

Fd.: Intézményi
dokumentumok
- Önértékelési
Kézikönyv szerint
javasolt interjú
kérdések
- az adatgyűjtés
eddig tapasztalati
Kd.: Véglegesített
interjú kérdések
Fd.: Interjú kérdések
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képviselőivel

3. Önértékelési szakasz Nem értelmezhető
4. A célkitűző szakasz Nem értelmezhető

megszervezése
háttér az interjú
önértékelési csoport
kérdések
kijelölt tagja: Szép
kinyomtatására
Magdolna
(A szülőket képviselő
szülői csoport)

képviselő szülői
csoport
Bm.:
Interjúkészítés

- tanév vége

Kd.: Interjú
Informatikai
rendszerben rögzítés

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető
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