ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV
Bersek József Általános Iskola
Kőszeg

2021.01.01 – 2021.08.31.

Önértékelési feladatok
A 2021. évben tanfelügyeleti ellenőrzés nem lesz az intézményben
Az önértékelés időpontja: 2020/2021. tanév második féléve, 2021. 08. 31-ig.
Pedagógusok önértékelése:
Az önértékelésben résztvevő pedagógusok:
Vilits Katalin
Szabóné Király Éva
Kovácsné Szabó Orsolya
Molnár Gyöngyike Anna

Az önértékelés folyamata
Dokumentumelemzés:
időpont: Látogatás előtt egy héttel, illetve a látogatás napján.
Foglalkozást vezető pedagógus dokumentumai, melyeket a látogatás előtt átad az órát
látogató kollégáknak
 tanmenet
 óravázlat
 napló
 tanulói füzetek
Felelős: kijelölt ÖTM- tag: Illés András
Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a pedagógiai munka felsorolt dokumentumait, majd
rögzíti a dokumentumelemzés eredményeit, vagyis dokumentumonként az előre megadott
szempontok mentén az informatikai rendszerben rögzíti a tapasztalatokat.
Óralátogatás
Felelős: kijelölt ÖTM- tag: Kiss L. Csaba az intézményvezető-helyettes segítségével.
Időpont két héttel az óra- vagy foglalkozáslátogatás előtt kijelölve
2 óra (2x45 perc) megfigyelése a foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontok mentén
(Önértékelési kézikönyv)
A két órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás és az azt követő megbeszélés tapasztalatait a
megadott szempontok alapján az órát látogató kollégák rögzítik az informatikai felületen.

Interjú
Időpont az óralátogatással egyidőben az óramegbeszélés keretében.
Felelős: kijelölt ÖTM- tag: Kocsi Zita
Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye
alapján interjúterveket készítenek, és lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a
válaszok kivonatát rögzítik az informatikai felületen. A pedagógussal történő interjú
lebonyolítható az óralátogatást követő megbeszélésen.
 interjú a pedagógussal
 interjú a vezetővel
Önértékelési kérdőívek kitöltése
Felelős adatgyűjtő: Vilits Katalin
A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga továbbítja a felmérésben
résztvevőknek az online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az informatikai
rendszer a résztvevők számára az éves önértékelési tervben megadott időintervallumban
elérhetővé teszi az online kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott
válaszokat.
 Pedagógus önértékelő kérdőív
 Munkatársi kérdőív: az intézményvezető és az önértékelő pedagógus által javasolt,
azonos számú, min. 2 db.
Önértékelés
Felelős: a pedagógus
Az önértékelt pedagógus a saját intézményi elvárások tükrében elvégzi önértékelését.
Útmutató szerint a 0-3 skálán értékeli az elvárás teljesülését (kompetencia alapú pontozótábla)
Kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és fejleszthető területeket
A pedagógus a az intézmény-vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő
önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet
értékelési területenként, az eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba
kell feltölteni
Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé teszi az értékelt pedagóguson
kívül, az intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási Hivatal és a külső
szakértők, szaktanácsadók számára is.

Vezető önértékelése
Az önértékelésben részt vevő vezetők:
Kovácsné Szabó Éva intézmény- vezető
Szabó Lajosné tagintézmény- vezetői
Az önértékelés folyamata

Dokumentumelemzés:
A dokumentumelemzés során az öt vezetői önértékelési területre gyűjt információkat az
önértékelést támogató munkacsoport. A dokumentumokat abból a szempontból tekintik át,
hogy az az egyes területek értékelésében támogatást nyújtson.
 Vezetői pályázat
 Pedagógiai Program
 Egymást követő 2 tanév munkaterve, és az éves beszámolók
 SzMSz
Felelős: kijelölt ÖTM- tag: Illés András
Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a pedagógiai munka felsorolt dokumentumait, majd
rögzíti a dokumentumelemzés eredményeit, vagyis dokumentumonként az előre megadott
szempontok mentén az informatikai rendszerben rögzíti a tapasztalatokat.
Interjú
Felelős: kijelölt ÖTM- tag: Kocsi Zita
Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye
alapján interjúterveket készítenek, és lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a
válaszok kivonatát rögzítik az informatikai felületen.
 interjú a vezetővel
 interjú a vezetőtárssal
 interjú a fenntartóval
Önértékelési kérdőívek kitöltése
Felelős kijelölt ÖTM- tag adatgyűjtő: Vilits Katalin
A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga továbbítja a felmérésben
résztvevőknek az online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az informatikai
rendszer a résztvevők számára az éves önértékelési tervben megadott időintervallumban
elérhetővé teszi az online kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott
válaszokat.
 Vezetői önértékelő kérdőív (Önértékelési kézikönyv 4. sz. melléklete)
 Nevelőtestületi kérdőív: 12-16 db (Önértékelési kézikönyv 5. sz. melléklete)

Vezető önértékelése
Felelős: a vezető
A vezető (szükség esetén az adatgyűjtésben részt vevő kollégák segítségével) minden elvárás
esetében az informatikai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés
forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat, és kompetenciánként
meghatározza a fejleszthető és a kiemelkedő területeket (amennyiben van ilyen).
Az önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket fűzhet
az értékelés eredményéhez, amit a vezető juttat el részére. A vezető az önértékelésre épülő
egyéni önfejlesztési tervet készít, amelyet az értékeléssel együtt feltölt az informatikai
rendszerbe. Az önfejlesztési tervet a vezető eljuttatja a fenntartó részére, aki a
megvalósíthatóság elősegítésére megjegyzéseket fűzhet a tervhez.

