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1. Az intézményi értékelési szabályzat célja 

Az intézményi értékelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) az intézmény pedagógusaira 

vonatkozó illetményalap jogszabályban meghatározott módon való megállapítását szolgálja. 

 

További célja, hogy  

 hozzájáruljon az intézményben folyó munka színvonalának emeléséhez, 

 felkészítse a pedagógusokat a külső szakmai ellenőrzésre és a minősítésre. 

 

 

2. Jogszabályi háttér 

Az intézmény kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszerének megalkotását a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65.§ (1) és (1a) bekezdése írja elő. 

 

3. A Szabályzat elkészítése, elfogadása és módosítása 

A Szabályzat elkészítéséért az intézményvezető felelős. 

A Szabályzat és annak módosítása a nevelőtestület jóváhagyásával válik érvényessé első 

alkalommal 2018. szeptember 1-jétől, a módosítások esetében a módosítást követő tanév első 

napjától. 

A Szabályzat felülvizsgálatára szükség szerint, de legalább ötévente kerül sor. A Szabályzat 

felülvizsgálatát kezdeményezheti a fenntartó, az intézményvezető, valamint a nevelőtestület 

legalább 50 %-a. 

 

4. A Szabályzat hatálya 

A Szabályzat az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozik. 

Az értékelés alapján a differenciált illetmények megállapítása egy tanévre szól. 

 

5. Az értékelés alappillérei 

 A pedagógus munkaköri leírása. 

 A pedagógiai program cél- és feladatrendszere. 

 A házirend és az SZMSZ előírásai. 

 Az önértékelési kézikönyv szempont- és elvárásrendszere a pedagógus kompetenciák 

mentén. 
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6. Az értékelés szereplői 

Pedagógusok esetében 

Értékelt Értékelő 

Pedagógus Munkaközösség-vezető(k) 

Intézményvezető 

Pedagógus munkaközösségi-vezetői 

megbízással 

Intézményvezető-helyettesek 

Intézményvezető 

 

Az értékelés működtetéséért az intézményvezető felelős: összegyűjti és tárolja az értékeléshez 

szükséges forrásokat, és határidőre elvégzi az értékeléseket. 

Az értékelésbe bevont munkaközösség-vezetők és intézményvezető-helyettesek kötelesek az 

éves munkatervben megadott határidőig elvégezni a pedagógusok értékelését. 

Az intézményvezető a munkaközösség-vezetők és az intézményvezetők által kitöltött értékelő 

lapon szereplő adatokat figyelembe véve saját tapasztalatai, a pedagógus által kitöltött 

önértékelő lap információi, ill. a pedagógussal folytatott beszélgetés alapján tölti ki a 

pedagógus végleges értékelő lapját. 

 

7. Az értékelés eszközei és módszerei 

 

Az értékelés alapja a mindennapi munkavégzés, ill. az elvégzett ellenőrzések során szerzett 

tapasztalatok. 

Továbbá figyelembe kell venni az adott tanévben megvalósuló következő értékeléseket: 

 az egyes pedagógusok intézményi önértékelés keretében végzett önértékelése, 

 az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés pedagógusokra vonatkozó megállapításai, 

 az egyes pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának eredménye. 

 

8. Az értékelés területei 

 

 Tanórai nevelő-oktató munka 

 Tanórán kívüli nevelő-oktató munka 
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 Együttműködés, kommunikáció 

 Munkafegyelem, adminisztráció 

 

9. Az értékelés eljárásrendje 

 

 Az értékelést az e szabályzat mellékleteként kiadott Értékelőlapok alkalmazásával kell 

elvégezni, melynek során a tanévre vonatkozóan 

 a, a pedagógus a jogszabályban, intézményi alapdokumentumokban, szabályzatokban, 

a munkatervben és saját munkaköri leírásában foglalt elvárásokhoz viszonyítva értékeli 

saját munkateljesítményét és pedagóguskompetenciáit, 

 b, az értékelést végző munkaközösség-vezető(k) vagy intézményvezető-helyettesek 

értékelik a pedagógus munkateljesítményét és pedagóguskompetenciáit, az értékelést 

ismerteti(k) a pedagógussal, aki annak megismerését aláírásával igazolja, továbbá arra 

észrevételt tehet, 

 c, az intézményvezető – figyelembe véve a pedagógus önértékelését, valamint az 

értékelést végző vezető(k) értékelését - értékeli a pedagógus munkateljesítményét és 

pedagóguskompetenciáit, az értékelést ismerteti a pedagógussal, aki annak 

megismerését aláírásával igazolja, továbbá arra észrevételt tehet. 

 Az értékelés az értékelő lapokon történik 0-3-ig terjedő skálán.  

 Az értékelési skála pontjainak jelentése: 

 0 pont: nem megfelelő 

 1 pont: fejlesztendő 

 2 pont: megfelelő 

 3 pont: kiemelkedő 

 Az eltérő illetményalap megállapítása az intézményvezető által kitöltött értékelő lap 

alapján történik. A kapott pontszámokból százalékos eredményt kell számolni a 

maximálisan elérhető és az intézményvezető által adott tényleges eredmény 

arányából. 

 Az önértékelő lap és az értékelő lapok kitöltésének, ill. az intézményvezetői értékelés 

határidejének megállapítása az éves munkatervben történik, de legkésőbb minden 

tanév augusztus 31-éig meg kell történnie az értékeléseknek. 

 

10. Eltérő illetményalap megállapítása 

 

 Eltérő illetményalapra vonatkozó javaslat kizárólag olyan pedagógus esetében 

lehetséges, akinek százalékos eredménye 50 % alatt vagy 90 % fölött van. 
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 A százalékos eredmény nem jelent automatikusan eltérő illetményalapot. 

Javaslattétele előtt az intézményvezető egyéb szempontokat is mérlegelhet, pl.: 

 A rendelkezésre álló források alapján kellően indokolt-e az eredmény? 

 Alátámasztják-e az eredményt óralátogatások, ill. az ezek során rögzített 

megjegyzések, javaslatok? 

 A kiemelt vagy csökkentett illetményalap várhatóan jelent-e motivációt a pedagógus 

számára? 

 A javasolt intézkedés várhatóan milyen hatást gyakorol a nevelőtestületre? 

 Az intézményvezető kizárólag abban a tanévben tehet javaslatot eltérő illetményalap 

megállapítására, amelynek megelőző tanévében az intézmény valamennyi 

pedagógusát értékelni tudta a Szabályzatnak megfelelően. 

 Az intézményvezető javaslattétele előtt köteles személyesen konzultálni az érintett 

pedagógusokkal. 

 Az eltérő illetményalapot évente felül kell vizsgálni, és újra javasolni kell. 

 

11. A Szabályzat nyilvánossága 

 

 A Szabályzat nyilvános, megtalálható az intézmény honlapján és irattárában.  

 Az értékelés egyes pedagógusokra vonatkozó megállapításai kizárólag a munkáltató és 

az adott pedagógus számára nyilvánosak. 

 

12. Záró rendelkezések 

 

 A Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola 

kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszerének elfogadása a 

nevelőtestület véleményének kikérésével történt. 

 Fentiek értelmében a Szabályzat 2018. szeptember 1-jén hatályba lép. 

 

Budapest, 2018. augusztus 30. 

 

        Martikán Beatrix 
              igazgató 
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Melléklet 1 

Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola 

1065 Budapest, Pethő S. u. 4. 

Pedagógusok önértékelő lapja 

Pedagógus neve: 

Értékelés időpontja: 

Minősítési 
szempont 

Értékelési szempontok Kiemel-
kedő 

Meg- 
felelő 

Fejlesz- 
tendő 

Nem 
megfe- 
lelő 

Nem  
rele- 
váns 

Tanórai nevelő-

oktató munka 

Szakmai felkészültség, 
szaktárgyi tudás, 
tervezőmunka 

     

Változatos módszertani 
kultúra, korszerű, változatos 
módszerek, munkaformák 
alkalmazása 

     

Kiemelt figyelmet igénylő 
tanulókkal való foglalkozás 
(BTM, tehetséggondozás) 

     

Tanóra/foglalkozás szak-
szerű vezetése, tanulók 
megfelelő 
munkafegyelmének elérése 

     

Tanórán kívüli 

nevelő-oktató 

munka 

Szakköri, felzárkóztató, 
tehetséggondozó stb. 
foglalkozás  

     

Tanórán kívüli programok 
szervezése, lebonyolítása 

     

Iskolai/települési 
rendezvények szervezése, 
lebonyolítása 

     

Versenyekre való 
felkészítés, részvétel, 
eredmények 

     

Nevelőmunka, személyiség- 
és közösségfejlesztés 

     

Együttműködés, 

kommunikáció 

Szakmai együttműködés, 
kapcsolattartás a 
kollégákkal, kollegialitás, 
segítőkészség 

     

Kiegyensúlyozott kapcsolat 
a tanulókkal 

     

Kapcsolattartás, 
együttműködés a szülőkkel 

     

Intézményi projektekben 
való részvétel, pályázatírás 
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Munkafegyelem, 

adminisztráció 

A házirend és az SZMSZ, 
valamint egyéb szabályzatok 
betartása és következetes 
betartatása 

     

A munkaidő és a tanóra 
pontos kezdése 

     

Határidők betartása, 
adatszolgáltatás pontossága 

     

Dokumentációk pontos, 
szakszerű, naprakész 
vezetése 

     

Az önértékelést 

végző pedagógus 

szöveges 

kiegészítése 

 

Az önértékelést végző pedagógus aláírása: 

 

                                                                                ………………………………………………………………….. 
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Melléklet 2 

Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola 
1065 Budapest, Pethő S. u. 4. 

Pedagógusok értékelő lapja 1. / munkaközösség-vezető(k) vagy intézményvezető-
helyettesek értékelése 

Pedagógus neve: 

Értékelést végző neve, beosztása: 

Értékelés időpontja: 

Minősítési 
szempont 

Értékelési szempontok Kiemel-
kedő 

Meg- 
felelő 

Fejlesz- 
tendő 

Nem 
megfe- 
lelő 

Nem  
rele- 
váns 

Tanórai nevelő-

oktató munka 

Szakmai felkészültség, 
szaktárgyi tudás, 
tervezőmunka 

     

Változatos módszertani 
kultúra, korszerű, változatos 
módszerek, munkaformák 
alkalmazása 

     

Kiemelt figyelmet igénylő 
tanulókkal való foglalkozás 
(BTM, tehetséggondozás) 

     

Tanóra/foglalkozás szak-
szerű vezetése, tanulók 
megfelelő 
munkafegyelmének elérése 

     

Tanórán kívüli 

nevelő-oktató 

munka 

Szakköri, felzárkóztató, 
tehetséggondozó stb. 
foglalkozás  

     

Tanórán kívüli programok 
szervezése, lebonyolítása 

     

Iskolai/települési 
rendezvények szervezése, 
lebonyolítása 

     

Versenyekre való 
felkészítés, részvétel, 
eredmények 

     

Nevelőmunka, személyiség- 
és közösségfejlesztés 

     

Együttműködés, 

kommunikáció 

Szakmai együttműködés, 
kapcsolattartás a 
kollégákkal, kollegialitás, 
segítőkészség 

     

Kiegyensúlyozott kapcsolat 
a tanulókkal 

     

Kapcsolattartás, 
együttműködés a szülőkkel 
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Intézményi projektekben 
való részvétel, pályázatírás 

     

Munkafegyelem, 

adminisztráció 

A házirend és az SZMSZ, 
valamint egyéb szabályzatok 
betartása és következetes 
betartatása 

     

A munkaidő és a tanóra 
pontos kezdése 

     

Határidők betartása, 
adatszolgáltatás pontossága 

     

Dokumentációk pontos, 
szakszerű, naprakész 
vezetése 

     

Az értékelést 

végző pedagógus 

szöveges 

kiegészítése 

 

 

 

Az értékelést végző pedagógus aláírása: 

 

                                                                                ………………………………………………………………….. 

Az értékelt pedagógus kiegészítő megjegyzése: 

 

 

 

 

 

Az értékelés egy példányát átvettem: 

 

Dátum: ……………………………………….                      …………………………………………………………………. 

                                                                                        Értékelt pedagógus aláírása 
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Melléklet 3 

Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola 

1065 Budapest, Pethő S. u. 4. 

Pedagógusok értékelő lapja 2. / intézményvezető értékelése 

Pedagógus neve: 

Értékelést végző neve, beosztása: 

Értékelés időpontja: 

Minősítési 
szempont 

Értékelési szempontok Kiemel-
kedő 

Meg- 
felelő 

Fejlesz- 
tendő 

Nem 
megfe- 
lelő 

Nem  
rele- 
váns 

Tanórai nevelő-

oktató munka 

Szakmai felkészültség, 
szaktárgyi tudás, 
tervezőmunka 

     

Változatos módszertani 
kultúra, korszerű, változatos 
módszerek, munkaformák 
alkalmazása 

     

Kiemelt figyelmet igénylő 
tanulókkal való foglalkozás 
(BTM, tehetséggondozás) 

     

Tanóra/foglalkozás szak-
szerű vezetése, tanulók 
megfelelő 
munkafegyelmének elérése 

     

Tanórán kívüli 

nevelő-oktató 

munka 

Szakköri, felzárkóztató, 
tehetséggondozó stb. 
foglalkozás  

     

Tanórán kívüli programok 
szervezése, lebonyolítása 

     

Iskolai/települési 
rendezvények szervezése, 
lebonyolítása 

     

Versenyekre való 
felkészítés, részvétel, 
eredmények 

     

Nevelőmunka, személyiség- 
és közösségfejlesztés 

     

Együttműködés, 

kommunikáció 

Szakmai együttműködés, 
kapcsolattartás a 
kollégákkal, kollegialitás, 
segítőkészség 

     

Kiegyensúlyozott kapcsolat 
a tanulókkal 

     

Kapcsolattartás, 
együttműködés a szülőkkel 
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Intézményi projektekben 
való részvétel, pályázatírás 

     

Munkafegyelem, 

adminisztráció 

A házirend és az SZMSZ, 
valamint egyéb szabályzatok 
betartása és következetes 
betartatása 

     

A munkaidő és a tanóra 
pontos kezdése 

     

Határidők betartása, 
adatszolgáltatás pontossága 

     

Dokumentációk pontos, 
szakszerű, naprakész 
vezetése 

     

Összesített 

eredmény 

pontszámban és 

százalékban 

kifejezve 

 

Az értékelést 

végző pedagógus 

szöveges 

kiegészítése 

 

 

 

Az értékelést végző pedagógus aláírása: 

 

                                                                                ………………………………………………………………….. 

Az értékelt pedagógus kiegészítő megjegyzése: 

 

 

 

 

 

Az értékelés egy példányát átvettem: 

 

Dátum: ……………………………………….                      …………………………………………………………………. 

                                                                                        Értékelt pedagógus aláírása 
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