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SE AP EKPMI ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 

 

Az értékelési rendszer készítése, elfogadása, hatályba lépése  

Az intézmény kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének megalkotását a 

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

 

Az értékelési rendszer személyi hatálya  

Az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki. Intézményünk, a 

nevelő -oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökre vonatkozó szakmai 

követelményrendszert Helyi értékelési Szabályzatban határozta meg. 

 

Az értékelési rendszer célja: 

Az intézmény pedagógusaira vonatkozó illetményalap jogszabályban meghatározott módon 

való megállapítását szolgálja. 

 

A helyi értékelési szabályzat elkészítése, véleményezése  

Az Értékelési rendszer elkészítéséért az intézményvezető felelős.  

Az Értékelési rendszer és annak módosítása a nevelőtestület jóváhagyásával válik érvényessé. 

A további módosítások esetében a módosítást követő tanév első napjától. Az Értékelési rendszer 

felülvizsgálatára szükség szerint, de legalább ötévente kerül sor. 

 

A helyi értékelési szabályzat hatályba lépése, nyilvánossá tétele  

Értékelési rendszerünk hatályba lépése 2018. június 30 napja. Az Értékelési rendszer 

intézményünk honlapjának „Dokumentumok” menüpontjába kerül feltöltésre. Az Értékelési 

rendszer-t módosítani kell, ha a munkavállalókra vonatkozó szabályok megváltozása miatt ez 

szükségessé válik. Szabályzatunk módosítását kezdeményezheti az intézmény vezetője, a 

munkaközösség-vezetők köre vagy az intézmény nevelőtestülete. A szabályzat módosításának 

ügyrendje az elfogadás rendjével azonos.  

 

Az Értékelési rendszer felelőse 

Az Értékelési rendszer működtetéséért az intézményvezető felelős ennek megfelelően - az 

értékeléshez szükséges forrásokat összegyűjti és tárolja, az egyes pedagógusok értékelését 

határidőre elvégzi.  

Az értékelésbe bevonhatja vezetőtársait, a csoportvezetőket, munkaközösség vezetőket, a 

nevelőtestület tagjait vagy a nevelőtestület tagjaiból létrehozott munkacsoportot. A 

gyakorlatvezetők értékelésében a PETŐ ANDRÁS KAR delegált oktatói is rész vesznek. 

Az intézményvezető mint pedagógus értékelését a nevelőtestület által kiválasztott pedagógus 

végzi el. 

 

Az Értékelési rendszer eszközei és módszerei  

Az Értékelési rendszer alapját képezi  

az egyes pedagógusok intézményi önértékelés keretében végzett önértékelése,  

az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés pedagógusokra vonatkozó megállapításai,  
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az egyes pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának eredménye, illetve az 

eljárás során készült portfólió.  

Amennyiben a felsorolt dokumentumokból több is rendelkezésre áll, a legutolsót kell 

figyelembe venni.  

Az Értékelési rendszer keretében forrásként használt portfóliót a pedagógus évente frissítheti, 

kiegészítheti.  

A felsorolt forrásokat a pedagógus által fontosnak tartott információkkal kiegészítheti mely 

kiegészítéseket az intézményvezető az értékelés során köteles figyelembe venni.  

 

A minősítés szempontjai, szakmai követelmények teljesítésének mérése  

Az Értékelési rendszer keretében az egyes pedagógusok külön-külön értékelendők, munkájuk 

nem viszonyítható egymás munkájához, nem állítható fel rangsor közöttük.   

A megadott források alapján az intézményvezető az egyes pedagógusokról értékelőlapot készít, 

amelyen az alábbi szempontok közül a munkaköre szerint relevánsakat 1-10-ig terjedő skálán 

értékeli: A pedagógus adott tanévre vonatkozó munkaköre és feladatai szempontjából nem 

releváns szempontokat nem pontozza. A kapott pontszámokból százalékos eredményt számít. 

 

 Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  

 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése  

 Pedagógiai folyamatokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó önreflexiók  

 A tanulás támogatása  

 A tanuló személyiségének fejlesztése  

 Az egyéni bánásmód érvényesülése  

 Sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani 

felkészültség  

 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés   

 Nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység  

 Osztályfőnöki tevékenység  

 Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

 Havi beosztás készítése.  

 Helyettesítés megszervezése. 

 Teljesítménylapok, munkaidőnyilvántartási rendszer ellenőrzése. 

 Szabadságterv készítése. 

 Szabadságnapok nyilvántartása, szabadságengedély kiírása. 

 Konduktív pedagógiai záróvélemények készítése. 

 napi lebontásban készíti el a feladatok kiosztását, felkészülési táblázat formájában, a 

felelősök kijelölésével 

 Mindennapi, folyamatos vezetői adminisztráció  

 Szakorvosi konzultáció 
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 Segédeszközellátás biztosítása, követése, megfelelő eszközök kiválasztása 

 Mérések végzése 

 Szülői értekezletek, fogadódórák, konzultációk tartása 

 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

 Motiváltsága, feladatokhoz való hozzáállása 

 Megbízhatósága, precizitása 

 Felelősségtudata, hivatástudata, határozottsága 

 Kreativitása a munkavégzés során felmerülő problémák megoldásában, széles és átfogó 

látóköre 

 Csapatmunkára való alkalmassága, kezdeményezőképessége, aktivitása 

 Kapcsolatok felépítésére és hatékony fenntartására való képessége 

 Önálló munkavégzésre való képessége 

 Problémamegoldó-képessége, logikus gondolkodása, eredményorientáltsága 

 Ítéletalkotásában, intézkedéseiben való mérlegelési képessége 

 Rugalmassága, alkalmazkodóképessége 

 Az informatika eszközeinek alkotó módon való alkalmazása 

 Szorgalma és igyekezete 

 Minőségtudatossága 

 Döntéseiért való felelősségvállalása, hibáinak felismerése és önálló javítása 

 Kommunikációs képességének hitelessége, érthetősége, határozottsága és meggyőző 

ereje 

 Tűrőképessége (kiemelten a stressztűrőképessége) 

 Feddhetetlensége 

 Empatikus magatartása 

 Beosztásához szükséges ismeretek, képességek alkotó módon való alkalmazása 

 A munkakörére vonatkozó előírások ismerete és betartása 

 Igénye és folyamatos törekvése szakmai tudásának bővítésére, továbbfejlesztésére 

 Mások – főként újonnan belépő munkatársak – munkavégzésének támogatása, 

mentorálása 

 Rendkívüli feladatok ellátásának vállalása, megbízható munkavégzés többletterhelés 

esetén 

 Munkakörével szorosan össze nem függő feladatok vállalása és elvégzése 

 Munkája során a problémák helyes súlyozása 

 Munkájának szakmai színvonala 

 Az általa ellátott feladatok volumene, komplexitása a hasonló munkakörben 

dolgozókhoz képest 

 Határidők folyamatos nyomon követése, betartása 

 Magyar nyelven megjelent publikációs tevékenysége 

 Idegen nyelven megjelent publikációs tevékenysége 

 Sikeres pályázatokban való részvétele 
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 Konferenciákon, szimpóziumokon való aktív részvétele; közreműködése azok 

rendezésében 

 Az általa készített/szerkesztett dokumentációk tartalmi és formai igényessége 

 Új oktatási és kutatási módszerek iránti fogékonysága 

 Az egyetem (szervezeti egység) hatékony képviseletére való képessége 

 Aktivitása az egyetem nemzetközi szakmai kapcsolatainak ápolásában, fejlesztésében 

 Az egyetemi közéletben való részvétele 

 Az egyetemi (kari) bizottságok munkájában való részvétele 

 

Az Értékelési rendszer éves ciklusa 

Az értékelést tanévenként végezhető, minden év július 30. napjáig.  

 

A pedagógus munka értékelésének eredménye  

A pedagógus értékelésének %-os mutatóját egészre kerekített %-ban kell meghatározni.  

A pedagógust az alábbiak szerint kell értékelni:  

80-100%: kiválóan alkalmas  

60-79%: alkalmas  

30-59%: kevéssé alkalmas  

0-29%: nem alkalmas  

 

Az intézményvezető köteles javaslatát indokolással ellátni, melynek alapját az előző 

pontban felsorolt szempontok képezik. 

Az intézményvezető kizárólag abban a tanévben tehet javaslatot az Nkt. 65.§ (2) 

bekezdésében meghatározott illetményalaptól eltérő illetményalap megállapítására, 

amelynek megelőző tanévében az intézmény valamennyi pedagógusát értékelni tudta az 

értékelési rendszernek megfelelően. 

Az intézményvezető javaslattétele előtt köteles személyesen konzultálni az érintett 

pedagógussal és beszerezni a nevelőtestület véleményét. 

Az eltérő illetményalapot évente felül kell vizsgálni és újra javasolni kell. Csak akkor 

tartható fenn az előző tanévhez képest változatlanul, ha minden szempont alapján 

bizonyítható, hogy a pedagógus munkavégzésének minőségében nem történt változás. A 

felülvizsgálatba be kell vonni az érintett pedagógust és általa kiválasztott legalább két 

munkatársát. 

 

Az Értékelési rendszer nyilvánossága 

 

Az Értékelési rendszer nyilvános, megtalálható az intézmény honlapján, könyvtárában és 

irattárában. 

Az intézmény alkalmazásában álló pedagógusokat az Értékelési rendszer szabályairól 

annak elfogadása és módosítása után illetve a jogviszony létesítésekor tájékoztatni kell. 

Az Értékelési rendszer egyes pedagógusokra vonatkozó megállapításai kizárólag a 

munkáltató és az adott pedagógus számára nyilvánosak.   
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Záró rendelkezések 

 

A SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 

EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszerét az előírt vélemények figyelembe 

vétele után a nevelőtestület megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértve jelen 

formájában elfogadta. 

A véleményezésről szóló nyilatkozatok és a nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve az 

iskola irattárában megőrzésre került. 

Fentiek értelmében az Értékelési rendszer jelen formájában 2018. június 30-án hatályba lép. 
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Melléklet 

 

A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó beosztáshoz/megbízáshoz tartozó 

szakmai követelményrendszer  

 

A csoportvezetői megbízáshoz tartozó szakmai követelményrendszer  

A konduktív csoportban megvalósuló konduktív nevelés tervezése, szervezése, irányítása 

és ellenőrzése, különösen: 

Az Nkt. 4. § paragrafus 1.22. pontjait, a 23. § paragrafus (9) bekezdést, valamint a 25. § 

paragrafus (7) bekezdést figyelembe véve felel a konduktív csoport komplex konduktív 

pedagógiai programjának, napirendjének kidolgozásáért, kialakításáért, továbbviteléért; 

Felel a gyermekek egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó konduktív 

pedagógiai feladatok, feladatsorok összeállításáért, továbbviteléért; 

Felel a csoportban lévő iskoláskorú gyermekek konduktív nevelésének, konduktív csoport 

foglalkoztatásának, ellátásának megszervezéséért, megvalósításáért; 

Felel a csoportban lévő gyermekek mozgásállapotában bekövetkezett változások, a gyermekek 

fejlődésének rögzítését célzó fejlődési lapok, megfigyelések folyamatos rögzítéséért, konduktív 

pedagógiai záró vélemények, dokumentációk elkészítéséért,  

Tájékozódik a tanulási/tanulmányi problémákkal kapcsolatban osztályfőnöki jelzés alapján, ill. 

egyéb szükséges esetekben szakmai megvitatást kezdeményez az osztályfőnökkel 

együttműködve, szakértői vizsgálatot kezdeményez. 

Felel a szülőkkel való kapcsolattartás megszervezésért, rendszeres konzultációkkal, szülői 

értekezletekkel, nyílt napok szervezésével segíti a családi szocializációt, a szülők és 

gyermekeik együttműködésének kialakítását; 

Szakmai segítséget nyújt a csoportba beosztott konduktor-tanító hallgatók felkészítésével 

megbízott vezetőpedagógus számára; 

Részt vesz a nevelőtestület munkájában, csoportvezetői értekezleteken, részt vehet szakmai 

munkaközösségekben, továbbá kapcsolatot tart a konduktorokkal, pedagógiai asszisztensekkel 

csoportértekezletek keretében, ill. egyéni megkeresések útján; 

Felel a konduktív csoportbeosztás elkészítéséért, az elrendelt munkaórák indokoltságáért, az 

Nkt 4. mellékletében szabályozott osztály- és csoportlétszámok figyelemben tartása mellett 

jelzi az intézményegység-vezető felé az esetleges csoportösszevonások-, csoportátszervezések, 

túlmunkák elrendelésének szükségességét, a csoportjához tartozó alkalmazottak ellenőrzéséért 

és munkájuk értékelésért. 

Felelős csoportvezetői feladatainak ellátásáért, az általa vezetett csoport szakmai munkájáért, a 

gyermekbalesetek megelőzéséért, ennek megfelelően a biztonságos munkakörülmények 

kialakításáért és fenntartásáért, a csoport eszközeinek állagmegőrzéséért és gazdaságos 

használatáért, a csoportmunka megfelelő szervezéséért és munkafegyelem betartásáért és 

betartatásáért; szakorvosi vizsgálatok kezdeményezéséért, segédeszközzel ellátás segítéséért, 

valamint az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási feladatok ellátásáért; 
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A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

Irányítja, szervezi és ellenőrzi a csoport szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli a 

csoportot, feladata a csoportra vonatkozó előírásoknak megfelelő működés biztosítása.  

Minőségfejlesztési tevékenység keretében a csoport működésére vonatkozó minőségfejlesztési 

tevékenységek szakmai irányítása, összefogása és folyamatos fejlesztése. Ennek megfelelően a 

konduktív nevelési-oktatási fejlesztési tevékenységek színvonalas és eredményes végzésének 

irányításával hozzájárul az intézményegység egyenletesebb, kiszámíthatóbb működéséhez. 

Rendszeresen beszámol a konduktív nevelési-oktatási fejlesztési tevékenységek hatásáról és 

eredményeiről, valamint javaslatot tesz a megvalósítandó feladatokra a felső vezetőségnek és a 

konduktoroknak.  

 

 

Az osztályfőnöki megbízáshoz tartozó szakmai követelményrendszer 

 

Az osztályban megvalósuló nevelés / oktatás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, 

különösen: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben szabályozott  

Felel a nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok tartalmáért, 

elkészítésért, a dokumentumok megfelelő alkalmazásáért.  

Felel a gyermekek egyéni célkitűzéseihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó 

pedagógiai feladatokért; 

Felel az osztályban lévő iskoláskorú gyermekek nevelésének, foglalkoztatásának, ellátásának 

megszervezéséért, megvalósításáért; 

Felel a nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztására vonatkozó általános szabályok 

betartásáért. 

Felel a tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének pontos dokumentálásáért. 

Felel a gyermek, a tanuló kötelezettségeinek teljesítéséért, dokumentálásáért 

Felel a tanuló fejlődésének figyelemmel kíséréséért, a tanuló teljesítményének méréséért, 

értékeléséért.  

Felel az iratkezelés szabályainak betartásáért. 

Felel a tanügyi nyilvántartások vezetéséért. 

Felel a bizonyítványnyomtatványok, tanúsítványnyomtatványok kezeléséért. 

Felel a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal (nevelőtestület, szakmai 

munkaközösségek, szülői szervezet, diákönkormányzat) történő kapcsolattartásért. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

Ismeri és betartja a tanuló egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos feladatokat, a 

feladatokban közreműködőkre vonatkozó szabályokat a nevelési-oktatási intézményben. 

Ismeri és betartja a különleges bánásmódot igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó eltérő 

szabályokat. 

Ismeri és betartja a nevelési-oktatási intézményben lefolytatható szakmai ellenőrzések 

szabályait. 

Ismeri és betartja a tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatokat. 
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Ismeri és alkalmazza a különleges pedagógiai célok megvalósításához igazodó nevelés- és 

oktatásszervezési megoldásokat. 

 

 

 

A gyakorlatvezetői megbízáshoz tartozó szakmai követelményrendszer:  

Az adott gyermekcsoport programjának, sajátosságainak, valamint a KPK képzési 

követelményeinek figyelembevételével elkészíti a hallgatók csoportbeosztását, valamint a saját 

beosztását, beszámolókra való felkészítési ütemtervét, vizsgabeosztását és konzultációs tervet; 

A folyamatos szakmai gyakorlathoz kapcsolódó bemutató foglalkozásokat tart; 

Alkotó módon részt vesz az adott csoport komplex pedagógiai programjának, kidolgozásában, 

továbbvitelében, fejlesztésében; 

A gyermekcsoportok számára kialakított program, valamint a hallgatói ütemterv szerint végzi 

napi munkáját, felkészíti és segíti fiatalabb munkatársait a feladataik ellátásában; 

Részt vesz a nevelőtestület munkájában, részt vehet szakmai munkaközösségben, továbbá 

kapcsolatot tart a csoportvezető konduktorral, csoportban dolgozó konduktorokkal; 

A Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység területein (adott tanítási évre elkészített 

tantárgyfelosztás alapján és a komplex programban megjelölt helyettesítési rend szerint) 

végezheti szakmai tevékenységét; 

Felelős feladatai ellátásáért, az általa vezetett hallgatói csoport szakmai munkájáért, a balesetek 

megelőzéséért. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos speciális feladatai: 

Vázlatkészítéssel, eszközök- használatával a színvonalas munkavégzés biztosítása; 

Hallgatói munka rendszeres ellenőrzése és értékelése, a hallgató minősítésével kapcsolatos 

előterjesztés, javaslat megtétele; 

Javaslatok megfogalmazása a csoportvezető felé a csoport komplex pedagógiai programjára, az 

intézményegység és a csoport éves munkatervének kialakítását illetően, valamint a hallgatók 

szakmai gyakorlatával kapcsolatosan az intézményegység vezetője, ill. a Pető András Kar 

megbízott oktatója felé; 

A rendelkezésére álló információk alapján felel az adatszolgáltatási kötelezettségei, 

dokumentációi határidőre történő elkészítéséért, tartalmilag és formailag helyes 

összeállításáért, a balesetvédelmi- és munkavédelmi előírások betartásáért és azok hallgatókkal 

való betartatásáért a rábízott hallgatók körében, a csoport eszközei állagának megőrzéséért és 

gazdaságos használatáért, a munka megfelelő szervezéséért és munkafegyelem betartásáért és 

betartatásáért; 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatban felelőssége, kötelezettsége: 

Felel a csoportban folyó hallgatói gyakorlati képzés, konduktív pedagógiai munka magas 

színvonalú gyakorlati megvalósításáért, szakmai minőségéért, valamint a főiskola képzési 

követelményeinek és az adott tanulócsoport programjának, sajátosságainak 

figyelembevételével megszervezett szakmai gyakorlat és munka folyamatos irányításáért, 

vezetéséért. 
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A munkaközösségvezetői megbízáshoz tartozó szakmai 

követelményrendszer:  

Feladatait az aktuális tanév érvényes iskolai tantárgyfelosztása szerint látja el.  

Fő feladata a munkaközösség szakmai munkájának tervezése, szervezése, ellenőrzése, az 

oktató-nevelő munka színvonalának emelése. 

Tevékenységét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 71. - a alapján végzi. 

Részt vesz az intézmény pedagógiai programjának korszerűsítésében, végrehajtásában,  

Részt vesz a tanév munkatervének kidolgozásában, értékelésében, ellenőrzésében,  

Javaslatot tesz a szakterületéhez tartozó témakörökhöz, tantárgyakhoz kapcsolódó 

tantárgyfelosztás kialakítására, figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak munkáját, és 

javaslatot tesz a munkájuk minősítésére.  

Módszertani szaktárgyi értekezletet, bemutató foglalkozásokat szervez, szakterületén fejleszti 

az oktatás nevelés módszereit, 

Tanulmányi verseny szervezése, ügyintézése,  

Tantárgycsoportjának megfelelően, részt vesz szakmai pályázatokon, megbeszéléseken,  

A tanulói követelményrendszer kialakítása, mérése, ellenőrzése érdekében vizsgálja - a 

munkaközösségéhez tartozó tagok bevonásával a tanulók tudás és képességszintjét,  

Rendszeres időközönként tantárgycsoportjában a munkaközösség tagjainál óralátogatást végez, 

s arról elemzést, összesítő értékelést tart,  

Szoros kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel, tagjaival, 

Rendszeresen vizsgálja a felügyelete alá tartozó szaktárgyak, vagy tevékenységekhez 

szükséges tárgyi és személyi körülményeket, s szükség esetén javaslatot tesz a fejlesztésre,  

Évente összefoglaló elemzést készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület 

számára,  

Felettesének igénye szerint adatokat szolgáltat a hozzá tartozó munkaterületről,  

Összeállítja az iskola pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves 

programját a munkaközösség tagjainak segítségével. 

Szakmai feladatai az osztályokban folyó nevelési folyamat ellenőrzése, elemzése, értékelése,  

A beiskolázás és a pályaválasztás figyelemmel kisérése, pedagógiai segítése,  

Javaslattétel felzárkóztató és tehetséggondozó szakkörök és foglakozások megszervezésére, 

Alkotó együttműködés, - a tennivalók koordinálása - munkaközösségekkel,  

Időszakonkénti nevelési eredményvizsgálat megszervezése, lebonyolítása, elemzése, 

értékelése,  

Feladatok meghatározása a munkaközösség részére, 

Helyi szakmai pedagógiai továbbképzés tartalmi kimunkálása,  

Javaslattétel pedagógusok továbbképzésére szakvizsgáinak letételére,  

Az osztályozó vizsgára bocsátó bizottság munkájának segítése,  

Javaslattétel a nevelési értekezletek témáira,  

Az iskolai ünnepélyek (különösen tanévnyitó, tanévzáró, karácsony, ballagás, stb.) Szervezési 

munkáinak segítése, 

A szaktárgyához kötődő kapcsolatok közvetlen szervezése, ügyintézése. 
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Értékelő lap 

Név:  

Munkakör:  

Értékelési szempontok 

(Csak a munkakör szempontjából releváns 

pontokat értékeljük) 

pontszám 1-10 

Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás   

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése   

Pedagógiai folyamatokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó 

önreflexiók  

 

A tanulás támogatása   

A tanuló személyiségének fejlesztése   

Az egyéni bánásmód érvényesülése   

Sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek sikeres neveléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség  

 

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés   

 

Nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs 

tevékenység  

 

Osztályfőnöki tevékenység   

Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 
értékelése, elemzése  

 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás   

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért   

Havi beosztás készítése.   

Helyettesítés megszervezése.  

Teljesítménylapok, munkaidőnyilvántartási rendszer ellenőrzése.  

Szabadságterv készítése.  

Szabadságnapok nyilvántartása, szabadságengedély kiírása.  

Konduktív pedagógiai záróvélemények készítése.  

Napi lebontásban készíti el a feladatok kiosztását, felkészülési 

táblázat formájában, a felelősök kijelölésével 

 

Mindennapi, folyamatos vezetői adminisztráció   

Szakorvosi konzultáció  

Segédeszközellátás biztosítása, követése, megfelelő eszközök 

kiválasztása 

 

Mérések végzése  

Szülői értekezletek, fogadódórák, konzultációk tartása  

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás   

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért   

Motiváltsága, feladatokhoz való hozzáállása  

Megbízhatósága, precizitása  
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Felelősségtudata, hivatástudata, határozottsága  

Kreativitása a munkavégzés során felmerülő problémák 

megoldásában, széles és átfogó látóköre 

 

Csapatmunkára való alkalmassága, kezdeményezőképessége, 

aktivitása 

 

Kapcsolatok felépítésére és hatékony fenntartására való képessége  

Önálló munkavégzésre való képessége  

Problémamegoldó-képessége, logikus gondolkodása, 

eredményorientáltsága 

 

Ítéletalkotásában, intézkedéseiben való mérlegelési képessége  

Rugalmassága, alkalmazkodóképessége  

Az informatika eszközeinek alkotó módon való alkalmazása  

Szorgalma és igyekezete  

Minőségtudatossága  

Döntéseiért való felelősségvállalása, hibáinak felismerése és önálló 

javítása 

 

Kommunikációs képességének hitelessége, érthetősége, 

határozottsága és meggyőző ereje 

 

Tűrőképessége (kiemelten a stressztűrőképessége)  

Feddhetetlensége  

Empatikus magatartása  

Beosztásához szükséges ismeretek, képességek alkotó módon való 

alkalmazása 

 

A munkakörére vonatkozó előírások ismerete és betartása  

Igénye és folyamatos törekvése szakmai tudásának bővítésére, 

továbbfejlesztésére 

 

Mások – főként újonnan belépő munkatársak – munkavégzésének 

támogatása, mentorálása 

 

Rendkívüli feladatok ellátásának vállalása, megbízható munkavégzés 

többletterhelés esetén 

 

Munkakörével szorosan össze nem függő feladatok vállalása és 

elvégzése 

 

Munkája során a problémák helyes súlyozása  

Munkájának szakmai színvonala  

Az általa ellátott feladatok volumene, komplexitása a hasonló 

munkakörben dolgozókhoz képest 

 

Határidők folyamatos nyomon követése, betartása  

Magyar nyelven megjelent publikációs tevékenysége  

Idegen nyelven megjelent publikációs tevékenysége  

Sikeres pályázatokban való részvétele  

Konferenciákon, szimpóziumokon való aktív részvétele; 

közreműködése azok rendezésében 

 

Az általa készített/szerkesztett dokumentációk tartalmi és formai 

igényessége 

 

Új oktatási és kutatási módszerek iránti fogékonysága  

Az egyetem (szervezeti egység) hatékony képviseletére való 

képessége 
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Aktivitása az egyetem nemzetközi szakmai kapcsolatainak 

ápolásában, fejlesztésében 

 

Az egyetemi közéletben való részvétele  

Az egyetemi (kari) bizottságok munkájában való részvétele  

ÖSSZESEN (a releváns értékelési szempontokra adott %-os 

eredmény): 

 

 

 

  Értékelés eredménye:  

 

80-100% kiválóan 

alkalmas  

 

60-79% alkalmas   

30-59% kevéssé 

alkalmas  

 

0-29% nem 

alkalmas  

 

 


