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Felkérem a Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény önértékelési csoport tagjai sorába: 

1) Varga Tünde

2) Muresanné Fekete Márta

3) Vass Krisztina

4) Várkonyi Katalin

Az Intézményi önértékelési csoport munkájának időtartama: 

2015. július 1. – 2020. június 30. 

Nagykőrös, 2019. augusztus 26  „ „ 

…..……………………………….. 

Vizi Viktória  

intézményvezető 



Cél meghatározása (a Pedagógiai Programunk alapján) 

1) A gyógypedagógia eszközrendszerével a sajátos nevelési igényekhez igazítva, egyéni
megsegítéssel, tanulóink személyiség- és képességfejlesztése, a családi és a társadalmi
környezetbe való beilleszkedés érdekében.

2) Gyermekközpontúság: a tanulói személyiség, az egyéni fejlesztés során differenciálással
történő megvalósulással.

Nagykőrös, …………………………….. 

………………………………… ………………………………... 

Vizi Viktória Muresanné Fekete Márta 

intézményvezető BECS koordinátor 



Jogszabályi háttér 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet alapján a tanfelügyelethez kapcsolódó intézményi 
önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az emberi erőforrások minisztere által 
jóváhagyott, Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. 

Felhasznált irodalom: 

• Önértékelési kézikönyv a GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK számára

• http://www.oktatas.hu/kiadvanyok

Nagykőrös, …………………………….. 

………………………………… ………………………………... 

Vizi Viktória Muresanné Fekete Márta 

intézményvezető BECS koordinátor 



Résztvevők 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Becs
tagok: 
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16) Vass 
Krisztina 

17) Várkonyi 
Katalin 

18)
Vizi 
Viktória 

Nagykőrös, …………………………….. 

………………………………… ………………………………... 

Vizi Viktória       Muresanné Fekete Márta 
intézményvezető BECS koordinátor 



5 = teljesen egyetért 
4 = többségében így van 
3 = általában igaz 
2 = többnyire nincs így 
1 = egyáltalán nem ért egyet 
0 = nincs információja 

Intézményi elvárások a pedagógusok munkájának értékeléséhez 

ssz. szempontok: 0 1 2 3 4 5 

Dokumentumok: 
1) tanmenet

2) óraterv

3) egyéb foglalkozások tervei

4) naplóvezetés

5) tanulói produktumok

Pedagógus önértékelése: 

6) Ismeri a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének,
oktatásának irányelveit, tantervi követelményeit.

7) A nevelőmunkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész,
az előírásoknak megfelelő.

8) Tanóráinak/foglalkozásainak felépítése logikus, színes, változatos
módszereket alkalmaz.

9) Ellenőrzése, értékelése következetes, segíti a tanulókat önértékelésük
megfogalmazásában.

10) Motivált, szakmailag elkötelezett.

Szülő véleménye: 

11) Folyamatosan tájékoztatást ad a gyermek eredményeiről,
fejlődéséről.

12) A tanulói produktumokból, eredményekből jól követhető a
pedagógiai munka hatékonysága.

13) Hiteles személyiség, példaadó pedagógus.

14) Nevelési kérdésekben rendszeresen konzultál a szülőkkel.

15) A tanulókat társai elfogadására, egymás tiszteletére neveli.



Munkatársi vélemény: 

16) Az előírt pedagógiai feladatokat színvonalasan látja el.

17) Ismeri az intézmény alapdokumentumait, az intézmény nevelés 
oktatási koncepcióját, az intézmény vezetésének elvárásait.  

18) Kezeli a konfliktusokat, tanulóival közösen elfogadott szabályok 
szerint folytatja pedagógiai munkáját.  

19) Gyermekvédelmi munkája alapos és hatékony. 

20) Nevelési kérdésekben rendszeresen konzultál a kollégáival. 

Egyéb tevékenység: 

21) Iskolai rendezvény szervezője/résztvevője

22) Ismeri és alkalmazza az IKT eszközeit. 

23) Bemutató órát tart. 

24) Saját készítésű mérőlappal és javítókulccsal rendelkezik s alkalmazza 
is azt.  

25) Kapcsolattartása a szülőkkel, munkatársaival, külső intézményekkel 
folyamatos.  

Az óralátogatás szempontjai a pedagógus kompetenciák szerint: 

26) Pedagógiai módszereit az adott tanulócsoporthoz igazítja. 

27) Az órát a céloknak megfelelően, logikusan építi fel. 

28) Az osztálytermi szokások/kialakult szabályok segítik a pedagógiai 
célok megvalósulását.  

29) Bánásmódja a gyermeki személyiség megértését és tiszteletét 
tükrözi.  

30) Az eltérő kulturális, társadalmi helyzetből fakadó különbségeket 
nyitottan és elfogadással veszi figyelembe.  

31) Személyre szabott visszajelzéseket ad a tanulói teljesítményekre és 
aktivitásra.  

32) Szaknyelvi kommunikációját a tanulók életkori sajátosságaihoz és 
gondolkodási szintjéhez igazítja.  

33) Szakmailag önálló, személyes felelősséget vállal a rá bízott 
gyermekekért, a pedagógiai szakmai munkájáért.  



Nagykőrös, …………………………….. 

………………………………… ………………………………... 

Vizi Viktória Muresanné Fekete Márta 

intézményvezető  BECS koordinátor 

Személyes élményei a pedagógiában: 

34) … amire büszke… 

35) … akire büszke… 



A pedagógus önértékelő kérdőíve 1 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen 
mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 
értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = teljesen egyetért 
4 = többségében így van 
3 = általában igaz 
2 = többnyire nincs így 
1 = egyáltalán nem ért egyet 
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív átlagába 
nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az Ön munkájáról valós képet kaphassunk. 

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, valamint a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelveit.

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

4. Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket alkalmaz.
5. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a tanulók egyéni

képességeit, előzetes tudását, életkori sajátosságait, a környezet
lehetőségeit.

6. Pedagógiai munkájában használja a tantárgyi koncentráció kínálta
lehetőségeket.

7. Amennyiben releváns pedagógiai munkájában kihasználja a különböző
IKT-alapú oktatási programok nyújtotta lehetőségeket.

8. Tervezőmunkája igazodik a NAT és a helyi tanterv által támasztott
tantárgyi követelményekhez valamint a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelveihez.

9. A különböző képességű tanulóknak egyéni képességeiknek
megfelelően fejlődési lehetőségeket biztosít.

10. A lemaradó tanulókat, a tanuló egyéni lehetőségeinek megfelelően fejleszti.
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. Amennyiben releváns, rendszeresen szervez vonzó, szabadidős

programokat a gyermekek számára.
17. Értékelése folyamatos, fejlesztő, a tanulók személyiségfejlődésére is

kiterjed.
18. Amennyiben releváns, használja az internet nyújtotta lehetőségeket

a tanulás támogatásában.
19. Értékelésében, visszacsatolásaiban a fejlesztő cél dominál.
20. Ellenőrzése, értékelése következetes, a tantervben előírt

követelményeknek megfelelő.

1 Online kérdőív 
Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2018. augusztus 31-én jóváhagyott 
tájékoztató anyag. Hatályos 2019. január 1. napjától. 



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.

Kérjük, amennyiben olyan véleménye van a munkájával, személyével kapcsolatban, 
amelyet nem érintettek a kérdések, és fontosnak tart megjegyezni, írja le ide! 



1. A pedagógus önértékelő kérdőíve

ssz. szempontok: 0 1 2 3 4 5 

1) Szakmai felkészültség

2) 
Ismeri a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi 
követelményeket, valamint a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának tantervi irányelveiben megfogalmazottakat. 

3) Alapos és körültekintő a szakmai tervezése.

4) 
Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos,
naprakész, az előírásoknak megfelelő.

5) Szívesen, örömmel tanít.

6) Határozott, szuggesztív az órákon.
7) Tanóráinak/foglalkozásainak felépítése logikus.
8) Színes, változatos módszereket alkalmaz.
9) A szemléltetése változatos.
10) Teljesíthető követelményeket támaszt.
11) Ellenőrzése, értékelése következetes.

12) A házi feladatok - amennyiben releváns - mennyisége korosztálynak
megfelelő.

13) 
A házi feladatokat - amennyiben releváns - tanulói munkákat
rendszeresen ellenőrzi.

14) A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőségeket biztosít.
15) A lemaradó tanulókat korrepetálja.
16) Tanóráin rend, fegyelem van.
17) Ünnepélyek, rendezvények szervezése
18) Részvétel az iskolai rendezvényeken
19) Ügyeleti teendők ellátása
20) Kommunikációs, és kapcsolattartó készség (tanulókkal, szülőkkel, 

kollégákkal, vezetőkkel való kapcsolat)
21) Együttműködési- segítőkészség
22) Konfliktuskezelő készség
23) Önfejlesztési képesség
24) Aktív feladatvállalás

Nagykőrös, …………………………….. 
………………………………… ………………………………... 

Vizi Viktória Muresanné Fekete Márta 

intézményvezető BECS koordinátor 



2. Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez 2 
 
Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen 
mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 
értéket 0 és 5 között, ahol: 
 

5 = teljesen egyetért  
4 = többségében így van 
3 = általában igaz 
2 = többnyire nincs így 
1 = egyáltalán nem ért egyet 
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív átlagába 
nem számítjuk bele! 

 
 

1. Időben tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a feladatokról, 
elvárásokról.  

2. Gyermekem otthoni tanulását tanácsival is segíti.  
3. A házi feladatokat, a gyermekem munkáit rendszeresen ellenőrzi.  
4. A szülőkkel való párbeszédét a kölcsönös megbecsülés, 

együttműködésre való törekvés, más véleményének tiszteletben tartása 
jellemzi.  

5. Értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak.  
6. Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése 

szempontjából hasznos tanácsokat ad.  
7. Szülői kérdésre időben és pontosan reagál.  
8. Segítségért fordulhatok hozzá nevelési problémákkal.  
9. Felismeri a tanuló problémáit, tanulási nehézségeit és képes segítséget 

nyújtani.  
10. A tanulók bizalommal fordulhatnak hozzá.  
11. Gyermekem hosszabb hiányzása esetén lehetőség szerint ad időt és 

segítséget a felzárkózásához.  
 
  

                                                           
2 Online krédőív 
Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2018. augusztus 31-én jóváhagyott 
tájékoztató anyag. Hatályos 2019. január 1. napjától. 



ssz. szempontok: 0 1 2 3 4 5 

1) A tanulói munkákból jól követhető a tananyag, illetve a tanuló
fejlődése érzékelhető.

2) Szívesen, örömmel tanít, gyermekem szereti az óráit.

3) Szakterületének fogalomrendszerét - amennyiben releváns -
gyermekem megérti, használja.

4) Számomra hiteles személyiség, példaadó pedagógus.

5) 
Az ellenőrzőben az osztályzatokat időben beírja, a beírásból 
követni tudom azt is, hogy a jegyet gyermekem melyik 
tananyagra kapta - illetve folyamatosan tájékoztatást kapok a 
gyermekem fejlődéséről. 

6) Időben értesítést kapok a szülői értekezletekről, fogadóórákról.

7) 
Pedagógiai munkájában figyelembe veszi gyermekem előzetes 
tudását, életkori sajátosságait, a környezet lehetőségeit, 
szorgalmi feladatait. 

8) Gyermekem otthoni tanulását - amennyiben releváns - az interneten
keresztül is segíti.

9) A tanóráin gyermekem egyéni feladatokat is kap.
10) Folyamatosan motiválja gyermekemet a tanulásban.

11) Olyan követelményeket támaszt, amelyet gyermekem teljesíteni is
tud.

12) Számonkérése rendszeres, igazságosan és következetesen értékel.

13) A házi feladatokat - ha van - gyermekem munkáit rendszeresen
ellenőrzi.

14) Gyermekemnél észreveszi a fejlődést, vagy visszaesést, és arról
visszajelez.

15) Nevelőmunkájában gyermekközpontú.
16) Nevelési kérdésekben rendszeresen konzultál velünk, szülőkkel.

17) Lehetőségeket biztosít gyermekemnek a tehetsége
kibontakoztatásában.

18) Ha a gyermekem lemarad a tananyagban, korrepetálást tart számára.
19) Gyermekemet a társai elfogadására, egymás tiszteletére neveli.

20) Jól kezeli a konfliktusokat, a gyermekekkel közösen elfogadott
szabályok szerint folytatja pedagógiai munkáját.

21) Folyamatosan fejleszti gyermekem kommunikációját, ösztönzi őt
a véleménycserére, párbeszédre, fejleszti vitakultúráját.

22) Jó közösségépítő pedagógus.

23) Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a gyermekek
számára.

24) Értékelése objektív, következetes, számunkra érthető.
25) Rendszeresen számon kéri gyermekem felkészülését.

26) Elegendő osztályzatot, ad gyermekemnek, időben lehetőséget ad a
javításra – illetve gyermekemet folyamatosan értékeli.



27) 
Érdemes a szülői értekezletre/a fogadóórákra járnom, mert a 
tájékoztatása alapos, jól követhető az osztály/a gyermeke tanulmányi 
előmenetele, magatartási helyzete. 

28) A dolgozatokat megfelelően előkészíti.
29) A dolgozatokat az előírt határidőre kijavítja.

30) 
A dolgozatokat kiértékeli, az eredmények függvényében 
korrepetálást szervez, a problémás feladatokat folyamatosan 
gyakoroltatja. 

31) 
Kommunikációját a szülőkkel a kölcsönös megbecsülés, 
együttműködésre való törekvés, a partner véleményének tiszteletben 
tartása jellemzi. 

32) E-mailben és telefonon is nyitott a kapcsolattartásra.

33) Nyitott gyermekemmel, és a tanítás eredményességével kapcsolatos,
visszajelzéseimre.

34) Gyermekem fontos a számára, sokszor beszélget vele, véleményét
meghallgatja.

35) Alapos munkájára, megbízható személyére, mindig számíthatnak a
szülők.

36) Személyisége mintaértékű számomra.

37) Megnyilatkozásaiból látszik, hogy fontos számára az intézmény,
amelyben tanít.

38) Jó ötletei vannak, sok új kezdeményezése van az osztályban.
39) Azonosult az intézmény szellemiségével, hagyományaival.

A BECS-tagok által javasolt legfontosabb kérdések a szülőknek. 

Nagykőrös, …………………………….. 

………………………………… ………………………………... 

Vizi Viktória Muresanné Fekete Márta 

intézményvezető  BECS koordinátor 



3. Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez3

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyikkel 
milyen mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a 
véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = teljesen egyetért 
4 = többségében így van 
3 = általában igaz 
2 = többnyire nincs így 
1 = egyáltalán nem ért egyet 
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 gyermekek számára.

5. Szükség szerint tájékoztatja a kollégákat a tanulók fejlődéséről,

problémáiról.

6. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire,

felhasználja azokat 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.

3 Online krédőív 
Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2018. augusztus 31-én jóváhagyott 
tájékoztató anyag. Hatályos 2019. január 1. napjától. 



ssz. szempontok: 0 1 2 3 4 5 

1) Az előírt pedagógiai feladatokat magas szakmai színvonalon látja el.

2) 
Jól ismeri a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi 
követelményeket, valamint a Sajátos nevelési igényű tanulók 
iskolai oktatásának tantervi irányelveiben megfogalmazottakat. 

3) Hiteles személyiség, példaadó pedagógus.
4) Dokumentációja alapos, naprakész, az előírásoknak megfelelő.

5) A tanulók osztályzatait, értékelését a naplóban rendszeresen
vezeti.

6) Beszámolói áttekinthetőek, alaposak.
7) Színvonalas bemutató órákat tart.

8) Jól ismeri az intézmény szabályzatait, az intézmény nevelés-
oktatási koncepcióját.

9) Jól ismeri az intézmény vezetésének elvárásait (munkaköri leírás),
melyeknek a napi munkája során kiválóan megfelel.

10) Nevelési kérdésekben rendszeresen konzultál a kollégáival.
11) A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre.
12) A lemaradó tanulókat rendszeresen korrepetálja.
13) Folyamatosan tájékoztatja a kollégákat a tanulók fejlődéséről.
14) Szívesen, örömmel tanít, a tanulók szeretik az óráit.

15) Határozott, szuggesztív személyiség.

16) Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.

17) Jól kezeli a konfliktusokat, tanulóival közösen elfogadott szabályok
szerint folytatja pedagógiai munkáját

18) Gyermekvédelmi munkája figyelmes, tapintatos és hatékony.

19) Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a gyermekek
számára.

20) Értékelése objektív, érthető, következetes.

21) 
Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönös megbecsülés, 
együttműködésre való törekvés, a partner véleményének 
tiszteletben tartása jellemzi. 

22) Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők
visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.

23) Szakmai vitákban nyitott, toleráns. Kiáll véleményéért, de
meggyőzhető és együttműködő.

24) Együttműködő, nyitott és megbízható partner a munkaközösségi
munkában.

25) Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően
kommunikál.

26) Alapos munkájára, megbízható személyére mindig számíthatnak a
kollégái.



27) A gyermekekkel kapcsolatban rendszeresen konzultál kollégáival.

28) Pozitív nevelői mintát sugároz a kollégák felé.

29) Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével,
személyiségének sajátosságaival.

30) Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és pedagógia tudományára
vonatkozó legújabb eredményekről.

31) Folyamatosan képezi magát, szívesen vesz részt továbbképzésen, ha
erre lehetősége adódik.

32) Nyitott az új módszerekre, figyelemmel kíséri a szakterületeit érintő
tudományos eredményeket.

33) Jó ötletei vannak, keresi az új kezdeményezésekre a lehetőséget az
osztályokban, a nevelőtestületben.

34) Szívesen vesz részt pályázatírásban, ha erre lehetőség adódik.

35) Azonosult az intézmény szellemiségével, hagyományaival.

36) Ötleteivel,  hatékony  munkájával  segíti  az  intézményvezetést,
kollégái munkáját

A BECS-tagok által javasolt legfontosabb kérdések a munkatársnak. 

Nagykőrös, …………………………….. 

………………………………… ………………………………... 

Vizi Viktória Muresanné Fekete Márta 

intézményvezető  BECS koordinátor 



4. Vezetői önértékelő kérdőív4

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyikkel 
milyen mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a 
véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = teljesen egyetért 
4 = többségében így van 
3 = általában igaz 
2 = többnyire nincs így 
1 = egyáltalán nem ért egyet 
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk 
bele! 

Képesítés, felkészültség 

1. Az intézményműködéshez 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.

4 Online krédőív 
Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2018. augusztus 31-én jóváhagyott 
tájékoztató anyag. Hatályos 2019. január 1. napjától. 



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. 



ssz. szempontok: 0 1 2 3 4 5 

Képesítés, felkészültség 

1) Az intézményműködéshez 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.



Nagykőrös, ………………………………………………… 

………………………………………… 
……………………………………….. 

Vizi Viktória  Muresanné Fekete Márta 
intézményvezető  BECS koordinátor 

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 - 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.



5. A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében, a 
pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív5 
 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyikkel 
milyen mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a 
véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = teljesen egyetért 
4 = többségében így van 
3 = általában igaz 
2 = többnyire nincs így 
1 = egyáltalán nem ért egyet  
0 = nincs információja. 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 - a fejlesztés eredményeinek nyomon követése 
folyamatos.  

4. A tanulók tantárgyi értékelése, illetve a fejlesztés eredményeinek 
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, saját egyéni 
lehetőségük szerint képessé válnak arra, hogy tudatosan vállalt értékrend 
szerint alakítsák életüket.  

 
                                                           
5 Online krédőív 
Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2018. augusztus 31-én jóváhagyott 
tájékoztató anyag. Hatályos 2019. január 1. napjától. 



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 pedagógusmagatartás 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.  

  



 
ssz. szempontok:  0 1 2 3 4 5 

         

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 
- a fejlesztés eredményeinek nyomon követése folyamatos. 

      
      

4) 
A tanulók tantárgyi értékelése, illetve a fejlesztés eredményeinek 
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, saját 
egyéni lehetőségük szerint 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 visszajelzést ad a pedagógusoknak 
munkájukkal kapcsolatban; a visszajelzés és az értékelés korrekt, 
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. 

Nagykőrös, …………………………….. 

………………………………… ………………………………... 

Vizi Viktória Muresanné Fekete Márta 
intézményvezető  BECS koordinátor 



6. A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a szülők
elégedettségét mérő kérdőív6 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyikkel milyen 
mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 
0 és 5 között, ahol: 

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 átlagába nem számítjuk bele! 

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

2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése, fejlődésének értékelése
rendszeres.

3. Gyermekem - képességeinek megfelelően - 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 lemaradó tanulókat, kezeli a felzárkóztatás

feladatát.
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 válnak 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 gyermekükkel kapcsolatos
információkhoz.

6 Online krédőív 
Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2018. augusztus 31-én jóváhagyott tájékoztató anyag. 
Hatályos 2019. január 1. napjától. 



ssz. szempontok: 0 1 2 3 4 5 

1) Az intézményben a diákok viselkedése más felnőttekkel és az
intézménytársaikkal kulturált, udvarias

2) Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése, fejlődésének
értékelése rendszeres.

3) Gyermekem - képességeinek megfelelően - 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 lemaradó tanulókat, kezeli a
felzárkóztatás feladatát.

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 válnak
arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket.

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

16) 
Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, 
hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az 
iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. 

A BECS-tagok által javasolt legfontosabb kérdések a munkatársnak. 

Nagykőrös, …………………………….. 

………………………………… ………………………………... 

Vizi Viktória Muresanné Fekete Márta 

intézményvezető  BECS koordinátor 


