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1. Az önértékelés alapja 
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  
• 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról  

Útmutatók 
• Országos pedagógiai - szakmai ellenőrzés kézikönyv hatodik, javított kiadás 
• Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (hatodik, módosított változat) 
• Önértékelési kézikönyv általános iskolák számára 

2. Önértékelési csoport 
Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy értékelési 
csoport irányítja. A csoport létszáma 5 fő, akik az 1. sz. mellékletben található szervezeti 
diagram mentén végzik feladatukat. 
Szükségét látjuk egy kibővített csoport létrehozásának a terhelés csökkentése érdekében. A 
kibővített csoport tagjai sorába a tantárgyi munkaközösségek 1-2 főt delegálnak úgy, hogy 
az átfedéseket is figyelembe véve minden közösség képviseltetve legyen. 
A munkacsoport vezetőjét az igazgató bízza 
meg. A csoport feladata, hogy közreműködik 

• az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában; 
• az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában; 
• az éves terv és az ötéves program elkészítésében; 
• az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában; 
• az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában; 
• az OH informatikai támogató felületének kezelésében. 

2. 1. Az önértékelési csoport működése 
Az Önértékelési csoport rendszeresen, előre egyeztetett és rögzített időpontban tartja 
megbeszéléseit. A megbeszélésekről minden alkalommal feljegyzés készül. 

• Az első, alakuló megbeszélésen az önértékelési csoport kidolgozza eljárási rendjét.  

• Az eljárási rend szerinti formában az Önértékelési csoport meghatározza az adott 
tanévben önértékelés alá vonandó kollégák körét (hány pedagógus önértékelése 
valósulhat meg – figyelembe véve a kötelezően önértékelés alá vont kollégákat), az 
önértékelés időintervallumát, az önértékelésben közreműködő pedagógusok 
kiválasztásának feltételrendszerét. 

• Az Önértékelési csoport a pedagógus közösség tájékoztatására létrehozza az Iskolai 
Önértékelési Felületet (IÖF), mely tájékoztatja a pedagógusokat az önértékelési folyamat 
dokumentumairól, eljárásrendjéről és időrendjéről. 

• Az Önértékelési csoport az adott tanév tanévnyitó értekezletére elkészíti az intézmény 
önértékelési tervét. Az intézményi terv elkészítését az Intézményi csoport az intézményi 
elvárások 7 területe szerint előre egyeztetett munkamegosztással valósítja meg. 

• Az Önértékelési csoport tagjai a közreműködő pedagógusokat kötelesek információkkal 
ellátni, hogy az önértékelési folyamatban való részvételük során az önértékelési folyamat 
tudás-átadás formájában valósulhasson meg. 

 
 
 



3. Az önértékelés folyamata 
1. Tantestület tájékoztatása 
2. Szabályzat elfogadása, pontosítása 
3. Intézményi elvárás-rendszer meghatározása 

o Intézményi dokumentumok felülvizsgálata – rövid, egyszerű célok és 
feladatok, mérhető teljesítmények és elvárások megfogalmazása, Az 
intézményi dokumentumokban (Pedagógiai Program, SZMSZ, Munkaköri 
leírások) elvárt és a központilag meghatározott értékek összehasonlítása után 
cselekvési, intézményfejlesztési program-elemek meghatározása. 

o Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és 
intézmény szintjén) 

4. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés 
5. Szintenként az önértékelés elvégzése 
6. Az összegző értékelések elkészítése 
7. Éves önértékelési terv készítése 
8. Öt évre szóló önértékelési program készítése 

 

4. Az önértékelés tervezése 
Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény. 
Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az 
értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés 
területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános 
elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. Az alábbi 
táblázatban foglaljuk össze a szintekhez tartozó területeket és a módszereket. 



Szintek Pedagógus Vezető Intézmény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Területek 

1. Pedagógiai, módszertani felkészültség 
1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – 

nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, 

diagnosztikai - stratégiai vezetése és 

irányítása 

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 

2. Az intézmény szervezetének és 

működésének stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. A tanulás támogatása 
3. Az intézményi változások stratégiai 

vezetése és operatív irányítása 

3. Az intézményben folyó pedagógiai 

munkával összefüggő eredmények  

 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű 

vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló többi gyermek- kel, tanulóval együtt történő 

sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség 

4. Az intézményben foglalkoztatottak 

stratégiai vezetése és operatív irányítása 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, 

fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység 

 

5. A vezetői kompetenciák fejlesztése 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiség- 

fejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

 6. A pedagógiai működés feltételei  

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, 

problémamegoldás 

 7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, 

nevelési-oktatási irányelvet megállapító 

jogszabályban meghatározott országos 

szakmai elvárásoknak és az intézményi 

céloknak való megfelelés.  

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

  

 9. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a 

fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a 

környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök 

formálásának módja 

  



 
Szintek Pedagógus Vezető Intézmény 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módszerek 

1. Dokumentumelemzés 1. Dokumentumelemzés 1. Dokumentumelemzés 

a) Az előző pedagógusellenőrzés 
(tanfelügyelet) és az intézményi önérté- 
kelés adott pedagógusra vonatkozó 
értékelőlapjai 

a) Az előző vezetői ellenőrzés (tan- felügyelet, 
szaktanácsadó) és az intézményi önértékelés 
adott vezetőre vonatkozó értékelőlapjai 

a) Pedagógiai program 

b) A tanmenet, tematikus tervek és az éves 
tervezés egyéb dokumentumai 

b) Vezetői pályázat/program b) SZMSZ 

 
c) Óraterv 

c) Pedagógiai program c) Egymást követő két tanév munkaterve és az éves 
beszámolók (az mk. munkatervekkel és beszámolókkal 
együtt) 

d) Egyéb foglalkozások tervezése (szakköri 

napló, egyéni fejlesztési terv) 

d) Egymást követő két tanév munkaterve és az 

éves beszámolók 
d) Továbbképzési program – beiskolázási terv 

e) Napló e) SZMSZ e) Házirend 

f) Tanulói füzetek 2. Interjúk 
f) Kompetencia mérés eredménye öt tanév- re 

visszamenőleg 

2. Óra-/foglalkozáslátogatás a) vezetővel 
g) Pedagógus önértékelés eredményeinek összegzése 

 
3. Interjúk 

 
h) fenntartóval 

h) Az előző intézményellenőrzés (tanfelügyelet) és az 
intézményi önértékelés értékelő lapjai 

a) pedagógussal i) vezető társakkal 
i) Megfigyelési szempontok - a pedagógiai munka 

infrastruktúrájának megismerése 

b) vezetőkkel (int. vezető, int. vez. helyettes, 
mk. vezető) 3. Kérdőíves felmérések j) Elégedettségmérés 

4. Kérdőíves felmérések a) önértékelő 2. Interjúk 

a) önértékelő b) nevelőtestületi a) vezetővel - egyéni 

b) munkatársi c) szülői b) pedagógusok képviselőivel – csoportos 

  c) szülők képviselőivel – csoportos (SZMK) 

   



5. Az önértékelés ütemezése 
1. Pedagógusértékelés – öt évente egyszer 

• Évente a tantestület értékelése az alábbi szempontok figyelembevételével: 
o minősítésre jelentkezők; 
o tanfelügyeleti látogatás alá vonandó kollégák, vezetők 
o gyakornokok; 
o a keret feltöltése munkaközösségenként arányosan. 

• Minden év június 30-ig a tantestülettel ismertetni kell az önértékelésben részt 
vevőket, valamint azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés során. 

• Minden pedagógus értékelésében 3 fő vesz részt, de egy pedagógus évente maximum 
3 fő értékelésébe vonható be: 
o A: szakos kolléga (szakhoz közeli, ha nincs szakos) – óralátogatás 
o B: nem szakos kolléga – dokumentum-elemzés 
o C: nem szakos kolléga – interjúk, kérdőíves felmérések 
Az A és B értékelők legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezzenek. Az értékelt 
pedagógus javaslatot tehet az értékelésében részt vevőkre, amit lehetőség szerint a 
beosztásnál figyelembe veszünk. 

• Az értékelést végző munkacsoportok az értékelés egyeztetett időpontjától számítva 10 
napon belül elvégzik a feladatukat és elkészítik az összegző értékelést. Az értékelést az 
informatikus feltölti az OH által támogatott intézményi felületre.  

• Az értékelt pedagógus 30 napon belül elkészíti a saját önértékelését és két évre szóló 
„önfejlesztési” tervét. 

• Az önértékelési csoport a tanévzáró értekezletig, de legkésőbb 06.30-ig elkészíti az 
összegző értékelést 

Vezetők – a 2. és 4. évben 
• Igazgató és helyettesek értékelése ugyanabban az évben a munkacsoport két tagjának 

bevonásával. 
o A: interjúk 
o B: kérdőívek 

• Az értékelők 04.30-ig készítik el az összegző értékelést 
• A vezetők 05.31-ig elkészítik a saját önértékelésüket és a két évre szóló önfejlesztési 

tervet 
• A vezetők összegző értékelését a munkacsoport 06.30-ig készíti el 
• Az igazgató az elkészült önértékelést, fejlesztési tervet és összegző értékelést 

legkésőbb a tanévnyitó értekezletig eljuttatja a fenntartóhoz. 
Intézményi – 5 évenként 

• Az értékelésben a munkacsoport tagjai vesznek részt. 
• Az intézményi éves önértékelési terv készítésének határideje: minden évben a 

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

értekezlet. 
• Az önértékelési program módosítására a fenntartó, a vezető, a munkacsoport 

valamint a tan- testület 20%-ának javaslatára kerülhet sor. 
 

6. Az összegző értékelések 
A munkacsoport tagjai készítik el a pedagógusok, vezetők és intézményi önértékelések 
összegzését. Az összegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre és a 
fejleszthető területekre. 
Erősségek azok, amelyek 80% feletti, fejleszthető területek azok, amelyek 50% alatti értékelést 
kaptak. A fejleszthető területek közé kell sorolni azokat is, melyek szélsőséges értékeket kaptak 
(szórásuk nagy). 
Az interjúknál az abban résztvevők összegzésképpen fogalmazzák meg az erősségeket és 
fejleszthető területeket. 



7. A dokumentumok tárolása 
Az önértékelés, szaktanácsadás, tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a 
személyi anyag részeként elektronikusan tároljuk 

• az OH támogató felületén; 
• a személyi anyagban,  

Az intézményi értékelések dokumentumait iktatjuk, és a titkárságon tároljuk. Az összegző 
értékelést, az éves önértékelési tervet és az ötéves önértékelési programot 

• a titkárságon; 
• a könyvtárban tároljuk. 

8. Nyilvánosság, hozzáférhetőség 
Az összegző értékelés egyéni hozzájáruló nyilatkozatok alapján részben vagy egészben 
nyilvánosságra hozható (honlapon megjeleníthető). 
Az értékelések az önértékelési csoport tagjai, valamint az intézményvezetés és a személyi anyagot 
kezelő munkatárs számára hozzáférhető kell, hogy legyen. 
Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek számára: szaktanácsadó, 
tanfelügyelő, szakértő, munkáltató, fenntartó. 
Kérés esetén az intézményvezető tájékoztatást nyújthat az értékelésben részt vevő felek részére az 
eredményről (az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében). 

 
 
  



9. Legitimációs záradék 
 

A Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola nevelőtestülete az intézmény önértékelési 

szabályzatát az Önértékelési kézikönyv az általános iskolák számára (ötödik, javított változat, Az 

Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2020. július 31-én 

jóváhagyott) alapján felülvizsgálta és módosította. 

 

Hatálybalépés: 2021. január. 1.  

 

A módosításokat jóváhagyta:  

Budapest, 2020. 11. 16.      

         

 

  



 

10. Mellékletek 
1. sz. – Az önértékelési munkacsoport struktúrája 
2. sz. – Elvárás-rendszer 
3. sz. – Kérdőívek 
4. sz. – Interjú kérdés



 
 

  
  



3. sz. melléklet 
Kérdőívek 

A pedagógus önértékelő kérdőíve 
5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

0 = nincs információja. 

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

1. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb 

eredményekről. 

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

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

megfelelő. 

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

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

környezet lehetőségeit. 

6. Pedagógiai munkájában használja a tantárgyi koncentráció kínálta lehetőségeket. 

7. Pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT alapú oktatási programok nyújtotta 

lehetőségeket. 

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

9. A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőségeket biztosít. 

10. A lemaradó tanulókat korrepetálja. 

11. Tervezőmunkájában fontos szempont a tanulói tevékenységre épülő tanulás. 

12. Tervezőmunkája kiterjed az értékelés tervezésére is. 

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

14. Jó a kapcsolata a diákokkal. 

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

átadása. 

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

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

18. Használja az internet nyújtotta lehetőségeket a tanulás támogatásában. 

19. Értékelésében, visszacsatolásaiban a fejlesztő cél dominál. 

20. Ellenőrzése, értékelése következetes, a tantervben előírt követelményeknek megfelelő.  

21. Teljesíthető követelményeket támaszt.  

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

23. Értékelésében és a követelmények felállításában a tanterv nyújtotta lehetőségeken belül 

figyelembe veszi az egyének és a tanulócsoportok sajátosságait.  

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

kijelölésébe.  

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

26. Jó a kapcsolata a szülőkkel.  



27. Jó a kapcsolata a kollégákkal.  

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

nevelő-oktató munkáján túl is.  

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

30. Határozott, szuggesztív az órákon.  

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

32. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja azokat 

szakmai fejlődése érdekében.  

33. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyisége 

sajátosságaival.  

34. Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli.  

35. A szakterületére vonatkozó legújabb eredményeket beépíti pedagógiai gyakorlatába.  

36. Szívesen vesz részt innovációban, pályázati feladatokban.  

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

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

pedagógiai gyakorlatába.  

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

40. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a különböző tanulási stratégiák kialakítására.  

41. Olyan módszereket alkalmaz, amely segíti a tanulókat abban, hogy kialakuljon bennük a 

fenntartható fejlődésre vonatkozó felelősségteljes magatartás  

  



Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez 
5 = teljesen így van  

4 = többségében így van  

3 = általában igaz  

2 = többnyire nincs így  

1 = egyáltalán nem igaz  

0 = nincs információja.  

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

1. A kollégákkal való kommunikációját a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, 

más véleményének tiszteletben tartása jellemzi.  

2. Nyitott a tantárgyközi együttműködésre.  

3. A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre.  

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

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

6. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai 

fejlődése érdekében.  

7. Értékelési gyakorlata összhangban van az intézményi elvárásokkal.  

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

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

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

11. Részt vesz innovációban, pályázati feladatokban. 

  



 
Vezetői önértékelő kérdőív 

5 = teljesen így van  

4 = többségében így van  

3 = általában igaz  

2 = többnyire nincs így  

1 = egyáltalán nem igaz  

0 = nincs információja.  

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

Képesítés, felkészültség  

1. Az intézmény működéséhez szükséges jogi ismeretekkel és központi elvárásokkal tisztában van.  

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

3. Tudását hatékonyan adja tovább kollégáinak.  

4. Folyamatosan tanul, fejlődik.  

 

Személyes tulajdonságok  

5. Érvényesíti vezető szerepét.  

6. Elkötelezett az intézmény iránt.  

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

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

9. Határozott, döntésre képes.  

10. Tettei és szavai egymással összhangban állnak.  

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

 

Stratégiai vezetés  

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

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

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

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

16. Tudatosan kezeli a szervezet erősségeit és gyengeségeit.  

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

18. Képes a nevelőtestület többségének figyelmét a célokra összpontosítani.  

19. Képes konstruktívan együttműködni a megfelelő szakemberekkel.  

 

A vezető és a változás  

20. Érzékeli a szervezetre ható külső változásokat.  

21. Érzékeli a partnerek elvárásait és igényeit.  

22. Keresi és elfogadja elgondolásainak kritikáját.  

23. A változásokhoz hozzárendeli, megszervezi az erőforrásokat.  

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

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

26. Az intézményt távol tartja a napi politikától.  



 

A munkahelyi közösség irányítása  

27. Képes megosztani a vezetési feladatokat.  

28. Bizalmat kiváltó légkört teremt.  

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

30. Szorgalmazza a becsületes, nyílt visszajelzést.  

31. Hatékony és eredményes értekezletet tart.  

32. Gondot fordít a kétirányú információáramlásra (alkalmazottak, szülők, tanulók körében).  

33. Mérésekkel, megfigyelésekkel alátámasztott adatokkal rendelkezik a szervezet állapotáról.  

34. Folyamatosan értékeli a tervekhez viszonyított haladást.  

35. Képes megállapítani a „kritikus sikertényezőket”: azt a néhány területet, amelyben az elért 

eredmény sikeres teljesítményhez vezet.  

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

 

Munkahelyi motiváció  

37. Jól hasznosítja a feladatkiosztást mint a pedagógusok fejlesztésének fontos eszközét.  

38. A pedagógusok munkájának ellenőrzését-értékelését fejlesztési eszközként használja.  

39. Személyes szakmai kapcsolatot létesít munkatársaival, hogy megismerje munkájukkal 

kapcsolatos céljaikat, problémáikat.  

40. Képes az emberek érdeklődését felkelteni, és a többséget mozgósítani a célok irányába.  

  



A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok 

elégedettségét mérő kérdőív 

5 = Teljesen elégedett vagyok  

4 = Többnyire elégedett vagyok  

3 = Elégedett is vagyok meg nem is  

2 = Többnyire nem vagyok elégedett  

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett  

0 = Nincs információm.  

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

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

pedagógiai gyakorlatot tükrözi.  

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

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

4. A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint történik, 

amelyet minden pedagógus betart.  

5. A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről, dolgozataikat a tanárok 

megadott időn belül kijavítják.  

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

kibontakoztassák egyéni képességeiket.  

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

rendszeresen kapnak segítséget.  

8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.  

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

és előítélet-mentesség jellemzi.  

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

képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel.  

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

stb.).  

12. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére.  

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

sportolásra (sportkörök, versenyek stb.).  

14. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a magyarságtudat, 

hazaszeretet alakítására.  

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

tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket.  

16. Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket érintő 

döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek.  

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

érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, változásokat kezdeményezzenek.  

18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben.  

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

nevelőtestület feladatait, miközben törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására.  



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

feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel.  

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

betartatására.  

22. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos.  

23. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad a 

pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és az értékelés korrekt, és tényeken 

alapul.  

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

munkájukhoz szükséges információkat.  

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

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

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

rendelkezésre állnak.  

28. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek.  

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

továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják, és egymásnak is átadják.  

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

biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel kapcsolatos 

információkhoz  

  



A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a szülők elégedettségét 

mérő kérdőív 

5 = Teljesen elégedett vagyok  

4 = Többnyire elégedett vagyok  

3 = Elégedett is vagyok meg nem is  

2 = Többnyire nem vagyok elégedett  

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett  

0 = Nincs információm  

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

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

2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres.  

3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel.  

4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról.  

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

6. Az intézmény eredményesen segíti a tanulmányaiban lemaradó tanulókat.  

7. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.  

8. Az intézmény ösztönzi a tanulók együttműködését.  

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

10. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, programok stb.) 

szervezésére.  

11. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére.  

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

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

13. Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarságtudat, 

hazaszeretet kialakítását.  

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

értékrend szerint alakítsák életüket.  

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

16. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők számára, 

hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.  

  



4. sz. melléklet 

Interjúkérdések 

Pedagógusinterjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

• Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?  

• Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket?  

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

struktúráját?  

• Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt?  

• Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, vállal?  

• Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja fel a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor?  

• A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen 

céllal alkalmaz szívesen?  

• Hogyan használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit?  

• Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását?  

• Hogyan fejleszti a tanulók jövőről való gondolkodását?  

• Hogyan teremt olyan helyzeteket a tanórán/foglalkozáson, amelyekben az adott témához 

kapcsolódva fejleszti a tanulók kritikus, felelősségteljes gondolkodását a fenntartható 

fejlődéssel összefüggésben?  

• Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően?  

• A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a 

motivációs eszközöket?  

• Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök?  

• Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását?  

• Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés?  

• Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát?  

• Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban?  

• Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában?  

• Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani?  

• Milyen esetekben, milyen módszerrel készít egyéni fejlesztési tervet?  

• Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája során?  

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

ösztönözni?  

• Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális?  

• Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival?  

• Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a 

kapcsolatot a tanulók szüleivel?  



• Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét?  

• Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban?  

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

  



A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez 

• Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét?  

• Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak?  

• Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló 

tanulását?  

• Milyen intézményi és/vagy intézményen kívüli eseményeken, projektekben vett/vesz 

részt a pedagógus a tanulókkal a környezeti neveléshez, fenntartható fejlődés 

témaköréhez kapcsolódóan?  

• Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, 

oktatásában?  

• Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak?  

• Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában?  

• Mennyire felel meg a pedagógus értékelőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak?  

• Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel?  

• Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal?  

• Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása?  

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

• Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása?  

• Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket?  

• Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye?  

• Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével?  

• Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában?  

• Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön?  

• Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart 

fenn a tanulók és/vagy a szülők körében?  

• Hogyan értékeli a pedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét?  

 

  



A vezetővel készített interjú javasolt kérdései 

• Hogyan történik az intézményben a jövőkép kialakítása?  

• Hogyan alakítja ki vezetői jövőképét, és hogyan kommunikálja azt?  

• Hogyan képes reagálni az intézményt érintő kihívásokra?  

• Mit tesz az intézmény deklarált céljainak elérése érdekében?  

• Mit tesz annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés szempontjai az erőforrások 

hatékony felhasználásában hangsúlyosan jelenjenek meg?  

• A vezető a stratégiai célokat hogyan bontja le operatív célokra?  

• Hogyan tudja kifejteni és munkatársaival elfogadtatni a változások szükségességét, 

értelmét?  

• Hogyan vonja be a döntés-előkészítő munkába a vezetőtársait és a pedagógusokat?  

• Milyen szerepe van a kollégák együttműködésének kezdeményezésében, 

koordinálásában?  

• Milyen módszerekkel inspirálja, ösztönzi munkatársait? Ezek közül melyek különösen 

eredményesek?  

• Mennyire tartja fontosnak a vezetői munkában a tanulás-tanítás eredményességének 

biztosítását? 

• Mit tesz az eredményesség biztosítása, a tanulói eredmények javítása érdekében? 

• Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás a vezetői tevékenységben, a 

működésben? 

• Hogyan gondoskodik arról, hogy a helyi tanterv, a tanmenetek, az alkalmazott módszerek 

a tanulói igényekhez igazodjanak? 

• Hogyan jelenik meg az adaptivitás, differenciálás a saját tanítási gyakorlatában, valamint 

az intézményi működésben? 

• Mit tesz az inkluzív tanulási környezet megteremtése érdekében? 

• Mit tesz a pozitív intézményi arculat kialakítása és fenntartása érdekében? 

• Hogyan működnek az intézményi célok elérését segítő kapcsolatai, hogyan fejleszti 

azokat? 

• Milyen a kapcsolata a középfokú oktatással? Hogyan történik a tanulói életutak követése, 

mit tesz a korai iskolaelhagyás elkerülése érdekében? 

• Milyen információk segítik vezetői munkáját, hogyan használja fel ezeket saját 

munkájának fejlesztésében? 

• Hogyan, milyen területeken fejleszti folyamatosan önmagát? 

• Hogyan, milyen témákban történik meg az önreflexiója, az erősségeinek, fejleszthető 

területeinek meghatározása? 

• A vezetői programjában megfogalmazott célok megvalósítása milyen eredménnyel 

történt meg (időarányosan)? 

• Milyen új célok jelentek meg? 

• Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítania és ezeket 

hogyan hajtotta végre? 

  



A vezető munkájáról a munkáltatójával készített interjú javasolt kérdései 

• Hogyan kommunikálja a vezető az intézmény jövőképét, céljait?  

• Hogyan biztosítja a vezető a tanulás-tanítás eredményességét, a középfokú 

intézményekben való továbbtanulást célzó sikeres felkészítést?  

• Mennyire sikerül a nevelőtestülettel a változások megértetése, kezelése?  

• Mennyire hatékonyan irányítja a megvalósítást?  

• Képviseli-e a vezető az intézmény érdekeit? Ha igen, hogyan teszi ezt?  

• Képviseli-e a pedagógusok érdekeit, intézi-e ügyeiket a fenntartónál? Ha igen, hogyan 

teszi ezt?  

• Elkötelezett-e a vezető az intézménye iránt? Ennek milyen jeleit tapasztalják?  

• Milyen a vezető fenntartóval való együttműködése a változások kezelésében?  

• Nyitott-e a vezető saját maga fejlesztésére? Milyen tények jelzik szakmai aktivitását?  

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

• Elkötelezett-e a vezető a nevelőtestület fejlesztésében, működik-e a belső 

tudásmegosztás?  

• Tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz-e a vezető?  

• Hogyan működteti a vezető a nyilvánosság biztosítását?  

• Hogyan hasznosítja a vezető az intézmény kapcsolatrendszerét?  

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

  



A vezetőtársakkal készített interjú javasolt kérdései 

• Hogyan, mi alapján változtatja az intézmény a képzési struktúráját? Milyen szerepe van 

ebben az intézmény vezetőjének?  

• Hogyan történik a stratégiai dokumentumok elkészítése, ezekből lebontva az operatív 

munka megtervezése?  

• Milyen stratégiai lépéseket tesz a vezető az iskola céljainak elérése érdekében?  

• Hogyan azonosítják a stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szoruló területeket? 

Mi a vezető szerepe az azonosítási folyamatban?  

• Hogyan teremt a vezető a változásokra nyitott szervezetet? Mit tesz ennek érdekében?  

• Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése, a pedagógusok tájékoztatása?  

• Hogyan biztosítják az intézményi működés nyilvánosságát, mi ebben a vezető szerepe?  

• Hogyan biztosítja a vezető az átláthatóságot a vezetésben, irányításban? Milyen 

módszerei, eljárásai léteznek erre?  

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

• Mit tesz a vezető annak érdekében, hogy a pedagógusok nyomon kövessék a pedagógiai 

szakirodalmat?  

• Mit tesz a vezető annak érdekében, hogy a pedagógusok használják a megszerzett új 

tudásokat?  

• Működik-e az intézményben tudásmegosztó fórum, az egymástól való tanulás bármilyen 

módja? Mi a vezető szerepe a működésben?  

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

• Milyen mértékben vesz részt a vezető a pedagógusok önértékelésében?  

• Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése (emberek, tárgyak, eszközök, fizikai 

környezet)? Milyen feladatot vállal ebben a munkában a vezető?  

• Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítani és hogyan?  

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

szakmai fejlődése érdekében?  

  



Az intézményi önértékelés során a vezetővel készített interjú javasolt kérdései 

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

• Melyek az intézmény kiemelt, sajátos céljai?  

• Milyen rendszere van az intézményben folyó nevelő-oktató munkát meghatározó 

dokumentumok elkészítésének?  

• Hogyan jelennek meg ezekben az intézmény sajátos jellemzői? (stratégiai 

dokumentumok, az éves munkát meghatározó dokumentumok)  

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

köznevelés-irányítás elvárásainak változásait? 

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

mindennapos testnevelés stb.) 

• Mit tesz az intézmény annak érdekében, hogy a tanulók tisztában legyenek a 

fenntartható fejlődés problémájával, és milyen lehetőségeket biztosít a tanulók és az 

alkalmazottak számára a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kompetenciáik 

fejlesztésére? 

• Mi jellemzi az intézményben a feladat-, hatáskör- és felelősségmegosztást? 

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

vezetés munkájába? 

• Hogyan működik az intézményben az ellenőrzés? (Ki, mit, milyen gyakorisággal, céllal, 

eszközökkel ellenőriz?) 

• Az intézményi önértékelési rendszer működtetése milyen támogatást jelent a vezetés, a 

pedagógusok számára? 

• Hogyan történik meg az ellenőrzések, értékelések eredményének visszacsatolása? 

• Hogyan használják fel a tanulói ellenőrzési, mérési, értékelési eredményeket? (pl. 

országos kompetenciamérés, intézményen belüli évfolyamtesztek stb.) 

• Mi a tapasztalata azzal kapcsolatban, hogyan befolyásolja az integráció az intézményben 

folyó munkát? 

• Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 

• Milyen az intézmény, a pedagógusok viszonya az új módszerekhez, tanulásszervezési 

eljárásokhoz? 

• Mennyire kezdeményezők a pedagógusok a fejlesztések terén? 

• Milyen módszerei használatosak az intézményen belüli tudásmegosztásnak? 

• Melyek a pedagógus továbbképzési program és éves terv összeállításának szakmai 

szempontjai? 

• Milyen módszerei, formái valósulnak meg az intézményen belüli információátadásnak? 

• Hogyan értékeli az intézmény hagyományápoló/hagyományteremtő munkáját? 

• A nevelő-oktató munka szempontjából milyen melyik partnerekkel való együttműködést 

tartja a leghasznosabbnak? Mi a tartalma a kapcsolatoknak? 

• Hogyan tájékoztatják a partnereket az intézmény eredményeiről? 

• Milyen szakmai, közéleti szerepet tölt be az intézmény? 

• Mennyire élénk és rendszeres a szakmai szervezetek munkájában vagy a helyi közéletben 



való személyes / munkaközösségi részvétel? 

• Vannak-e olyan intézményi alkalmak, díjak, amelyekkel elismerik a partnerek kiemelkedő 

szakmai és közéleti tevékenységét? 



Az intézményi önértékelés során a pedagógusok képviselőivel készített interjú javasolt kérdései 

• Ha jellemezni kellene az intézményét, mely három jellemzőt emelné ki?  

• Melyek az intézmény kiemelt céljai?  

• Hogyan jelennek meg ezek a célok a mindennapi pedagógiai gyakorlatban?  

• Hogyan, milyen módszerekkel történik az intézményben az egyes tanulók képességeinek 

megismerése?  

• Milyen formái vannak az egyes tanulók képességfejlesztésének (különös tekintettel a 

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

kiemelten tehetséges tanulókra)?  

• Hogyan történik a tanulók szociális helyzetének megismerése?  

• Hogyan történik a tanulók szociális hátrányának enyhítése (különös tekintettel a 

hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra)?  

• Mi a tapasztalata azzal kapcsolatban, hogyan befolyásolja az integráció az intézményben 

folyó munkát?  

• Milyen módon történik a tanulás támogatása?  

• Az intézményben mi történik a tanulókat érintő mérési eredményekkel, hogyan 

hasznosítják azokat?  

• Milyen közösségépítő programok, tevékenységek vannak az iskolában?  

• Ebben a tanévben milyen tanórán/iskolán kívül szervezett tevékenységen vesznek részt a 

tanulók?  

• A nevelőtestület szakmai együttműködésének milyen lehetőségei vannak az 

intézményben (szakmai munkaközösségek, projektcsoportok, egy osztályban tanítók 

munkacsoportja stb.)?  

• Hogyan történik az intézményben a belső tudásmegosztás?  

• Hogyan viszonyulnak a pedagógusok az új módszerek bevezetéséhez, az új 

tanulásszervezési eljárások működtetéséhez?  

• Hogyan értékelik a módszerek beválását, hatásosságát, és mit kezdenek az értékelés 

eredményével?  

• Milyen a pedagógusok viszonya az innovációhoz? Vannak-e a pedagógusok által 

elindított fejlesztések?  

• Milyen lehetőségei vannak a pedagógusoknak a szakmai megújulásra, fejlődésre 

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

• A szakmai munkaközösségek és a nevelőtestület véleményét milyen tervezésben, 

fejlesztésben, milyen döntések előkészítésében veszi figyelembe a vezetőség?  

• Az értekezletek összehívása milyen céllal, és milyen rendszerességgel történik meg?  

• Milyen a vezetői ellenőrzés gyakorlata az intézményben, milyen formában kap 

visszajelzést a munkájáról?  

• Az intézményben folyó nevelő-oktató munka melyik területén/területein látja fontosnak 

a fejlesztést?  



• Az intézmény fejlesztésének tervezésekor megfelelő módon figyelembe veszik-e a 

települési környezet, a köznevelés-irányítás elvárásainak változását?  

 

  



Az intézményi önértékelés során a szülők képviselőivel készített interjú javasolt kérdései 

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

• Az iskola megfelel-e az előzetes elvárásainak?  

• Ön szerint az intézményben mekkora hangsúlyt kap a nevelés?  

• Milyen az oktató munka színvonala az Ön megítélése szerint?  

• Milyen felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások működnek az intézményben? 

• Az intézményben működő tehetségfejlesztésnek milyen módjairól tud? 

• Milyen tanórán kívüli foglalkozásokon vesz részt a gyermeke? 

• Az intézmény bevonja-e a szülőket a közösség életébe, az intézményi hagyományok 
ápolásába? Ha igen, milyen formában teszi ezt (jótékonysági vásár, bál stb.)? 

• Ajánlaná-e az intézményt mások számára? 

• Milyen pályát, továbbtanulást képzel el gyermeke számára? Kap-e ehhez segítséget az 
iskola részéről? 


