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Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1.a) bekezdése
alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok, valamint pedagógus végzettségű
nevelő-oktató munkát segítő közalkalmazottak kompetencia- és teljesítményalapú
értékelési rendszerét, valamint egyes, a Nkt. 8. mellékletében meghatározott
illetménypótlékok differenciált mértékének megállapítására szolgáló szabályozás
keretrendszerét a következők szerint határozza meg:
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1. Az intézményi értékelési szabályzat célja, alrendszerei, tartalma
Az intézményi értékelési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja a pedagógusilletményemelés és az illetménypótlékok teljesítményalapú differenciálásának
megállapításával kapcsolatos, szakmailag megalapozott munkáltatói döntés elősegítése
az intézményi és fenntartói elvárásoknak megfelelően.
Az intézményi értékelési szabályzat alrendszerei:
I.
Kompetencia-és teljesítményalapú értékelési rendszer
II.
Illetménypótlékok differenciált megállapításának szabályozása
III.
NOKS munkakörökben foglalkoztatott, pedagógus szakképzettséggel
rendelkező, gyakornoki fokozatban lévő munkavállalók értékelési
szabályzata
A kompetencia-és teljesítményalapú értékelési rendszer a pedagógusok munkájának a
minősítési eljárás az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés által vizsgált területein
(kompetencia-keretrendszer) alapul, s a pedagógus munkaköri leírásban előírtak
teljesítésének mérését az intézmény belső ellenőrzési rendszere sztenderdjeivel
összhangban valósítja meg.
A kompetencia-keretrendszer a következő elemekből áll:
1. Pedagógiai-módszertani felkészültség, tantervi tudás
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
3. A tanulás támogatása
4. Személyiségfejlesztés és az egyéni bánásmód érvényesülése: a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanuló többi tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges felkészültség
5. Közösségfejlesztés a nevelési-oktatási folyamatban: a tanulói közösségek
alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, integrációs tevékenység és a
lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelőségvállalás a szakmai fejlődésért
Az illetménypótlékok differenciálására vonatkozó szabályozás az intézményvezetőhelyettesi, az osztályfőnöki és a munkaközösség-vezetői pótlék munkáltatói döntésen
alapuló differenciálásának a nevelőtestület által meghatározott értékelési
keretrendszere.
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2. Jogszabályi háttér
A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott
munkateljesítményét kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján
értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató – tankerületi központ által
fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője
javaslatára és egyetértésével – a tanévre vonatkozóan a pedagógus illetményét a
besorolás szerinti eltérően is meghatározhatja azzal, hogy az nem lehet kevesebb, mint
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka
c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka
alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.
[Nkt. 65 § (1a) bekezdése]
Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a pedagógus, aki iskolában osztályfőnöki feladatokat,
lát el. [A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése]
A munkaközösség-vezetői pótlékra az a pedagógus jogosult, aki intézményi
munkaközösségvezetői feladatot lát el.
[A pedagógus előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése]

3. Belső intézményi normákkal való koherencia
A szabályzat az alábbi intézményi szabályozókkal való megfelelőségre épül:
 pedagógiai program
 szervezeti működési szabályzat
 intézményi éves munkaterv
 közép- és hosszú távú intézkedési tervek

4. A szabályzat hatálya
4.1.

Személyi hatály

A szabályzatban foglaltakat az intézmény pedagógus-munkakörben, valamint
pedagógus szakképzettséggel rendelkező NOKS munkakörben foglalkoztatott
alkalmazottjaira kell alkalmazni. Munkavégzésük értékelése az egész tanévben végzett,
munkaköri leírásuk rögzített szakmai- pedagógiai tevékenységen alapul.
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4.2.

Időbeli hatály

A pedagógus szakmai munkavégzésének értékelése alapján a differenciált illetmények
és illetménypótlékok megállapítása egy tanévre szól.

5. A pedagógusok értékelésének módszerei
A differenciált illetményalap és az illetménypótlék megállapítása a következő módszerek
szerint történik:
 óra és foglalkozáslátogatás
 tanórán kívüli szervezett pedagógiai tevékenység megfigyelése
 kötelezően vezetendő tanügyi dokumentumok értékelése
 a szakmai tervezés dokumentumainak (például tanmenet, tanévi foglalkozási
terv, egyéni foglalkozási terv) elemzése
 tanulói produktumok (füzetek, projekttermékek, témazáró dolgozatok)
megtekintése
 szakmaimunkaközösség-vezető értékelése (igazgató-helyettesek bevonásával)
 intézményvezető-helyettes értékelése (munkaközösség-vezetők bevonásával)
 mentor szakmai véleménye a gyakornok fejlődéséről
 munkaközösségi munkaterv, beszámoló értékelése munkaközösségvezetők
esetében


6. A szabályzat alapján folyó értékelés eljárásrendje
6.1. Az értékelési feladatok időarányos megvalósítása
A pedagógus munkavégzésének értékelése a tanév egyes hónapjaiban a következő
munkafolyamatok alapján történik az éves munkatervi és munkaközösségi
programokkal kiegészülve:
Időpont

Értékelési terület

Értékelésben az
intézményvezető munkáját
segítők

ELSŐ FÉLÉV
szeptember






október






szakmai munka tervezése
(tanmenet, foglalkozási terv)
szakmai munkaközösségi
munkaterv
szakmai együttműködés a tanév
indításával kapcsolatos
feladatok megvalósítása során
tanügyi dokumentumok
vezetése (osztálynapló,
foglalkozási napló, törzslap)
tanév eleji szaktárgyi
szintfelmérések értékelése
országos mérések
adminisztratív előkészítése
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munkaközösség-vezető
intézményvezető-helyettes

intézményvezető-helyettes
munkaközösség-vezető
fejlesztőpedagógus



november



december




január





óra- és
foglalkozáslátogatások I.
üteme
szülőkkel történő
kapcsolattartás (szülői
értekezlet, fogadóóra)


osztályfőnöki tevékenység
értékelése a közösségfejlesztés,
a gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenység terén
szervezett tanórán kívüli
tevékenységek értékelése
első félévi tanulói előmenetel
adminisztratív teendői
munkaközösség első félévi
tevékenységének értékelése
közösségfejlesztés
(osztálytükör)

munkaközösség-vezető
intézményvezető-helyettes

intézményvezető-helyettes

intézményvezető-helyettes
munkaközösség-vezető

MÁSODIK FÉLÉV
február





március



április






május






június




félévi szaktárgyi
szintfelmérések értékelése
ügyeleti tevékenység, eseti
helyettesítés
szerevezőmunka kulturális
tevékenység terén

intézményvezető-helyettes
munkaközösség-vezető

óra és foglalkozáslátogatások II.
üteme
tanügyi dokumentumok
vezetése ( például osztálynapló,
foglalkozási napló,)
az intézmény kulturális és
sportéletének, versenyeknek, a
szabadidő hasznos eltöltésének
a szervezése
szervezett tanórán kívüli
tevékenységek értékelése
országos mérések előkészítése,
lebonyolítása, az értékelésben
való részvétel
szakmai munka tervezése
(intézkedési tervek értékelése)
szülőkkel történő
kapcsolattartás (szülői
értekezlet, fogadóóra)
tanítási év lezárásával
kapcsolatos feladatok
tanügyi dokumentumok
vezetése (például osztálynapló,
foglalkozási napló)

munkaközösség-vezető
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intézményvezető-helyettes
munkaközösség-vezető

intézményvezető--helyettes

intézményvezető-helyettes
munkaközösség-vezető



6.2.

a nevelőtestület és a szakmai
munkaközösségek munkájában
való részvétel (értekezletek,
értékelés a tanévi munkáról)

A differenciált illetménypótlékok megállapítására vonatkozó külön szabályok

Az intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezető teljesítményének értékelése
fenti táblázatban a foglaltakon túl a tanév helyi rendjében meghatározott munkatervi
feladatok alapján a szervezeti és működési szabályzatban rögzített feladatspecifikáció
figyelembevételével történik.
Az osztályfőnök tevékenységének értékelése kiegészül a fentiekben túl az osztályfőnöki
munkaközösség tanévi munkatervében meghatározott feladatok elvégzésének
minősítésével, kiemelten a belépő, valamint az alap és középfokú oktatást befejező
osztályokkal kapcsolatos specifikus feladatok végzésének minősítése.
6.3.

Az illetménytöbblet számítási metódusa

Az intézményvezető az egyes értékelési területeken szerzett tapasztalatai alapján
egyéni lapot állít ki az értékelt pedagógus illetményalapjának differenciált
megállapítására szolgáló munkateljesítményéről, továbbá az intézményvezetőhelyettes, az osztályfőnök és a munkaközösség-vezető differenciált illetménypótlékát
megalapozó értékelésről.
A kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer esetén az egyes
kompetenciákon belül öt értékelési szempontot osztályoz az intézményvezető ötfokú
minősítési értékskálán (pontozás). Az így kapott értékek matematikai átlaga – a kerekítés
általános szabályai szerint – valamennyi kompetenciaterületen egy egész értékre
kerekítendő, melyeknek a nyolc kompetenciaterület átlagában kapott egész számra
kerekített értéke a jogszabályban meghatározott differenciálásra felhasználható keret
százalékos arányát (illetménytöbblet mértéke) adja az alábbiak szerint:
0 = az illetmény a differenciálásra felhasználható keret 0%-a
1 = az illetmény a differenciálásra felhasználható keret 25%-a
2 = az illetmény a differenciálásra felhasználható keret 50%-a
3 = az illetmény a differenciálásra felhasználható keret 75%-a
4 = az illetmény a differenciálásra felhasználható keret 100%-a
A pontozás rendszere:
0 = nem megfelelő
1 = kevésbé megfelelő
2 = inkább megfelelő
3 = alapvetően megfelelő
4 = teljes mértékben megfelelő
Az illetménypótlékok differenciált megállapítása esetén az intézményvezető-helyettes,
az osztályfőnök és a munkaközösség-vezető egyéni lapján az intézményvezető tíz
értékelési területet minősít háromfokú minősítési értékskálán (pontozás). A tíz értkelési
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terület így kapott értékeinek – a kerekítés általános szabálya szerint – egész számra
kerekített átlagértéke adja az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékos
arányában az alábbi szerint:
0 = az illetménypótlék mértéke a törvényben meghatározott alsó értéke
1 = az illetménypótlék mértéke a törvényben meghatározott középértéke
2 = az illetménypótlék mértéke a törvényben meghatározott felső értéke
A pontozás módszere:
0 = kevésbé megfelelő
1 = alapvetően megfelelő
2 = teljes mértékben megfelelő
6.4 A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi
értékelési szabályzata
Jelen szabályzat az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, s a
vele munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus
szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki.
Jelen szabályzat alkalmazásában
- gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Gyakornok fokozatba
besorolt nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott
személy,
- intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője,
- közvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
alapján a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott
munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy,
- mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt,
pedagógus vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatott személy.
A gyakornokokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató
szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai
követelményrendszer
A pedagógus szakképzettséghez vagy szakképesítéshez kapcsolódó
követelmény a hospitálás: a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási félévenként legalább öt, pedagógus
szakképzettségének vagy szakképesítésének megfelelő tanórát vagy foglalkozást
köteles látogatni.
A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó
követelmények:
A gyakornok ismerje meg:
- a köznevelési intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését,
tevékenységét,
- az intézményi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti és működési
szabályzat, házirend, munkaterv),
- a tanügyigazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját,
- a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános
szabályokat,
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- a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghatározott jogait és
kötelezettségeit,
- a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket,
- az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat.
A gyakornok a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el munkaköri
kötelezettségeit.
A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja
A hospitálás
A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó
pedagógus, valamint - ha a hospitálás nem a gyakornokot foglalkoztató intézményben
történt - az intézményvezető az aláírásával igazolja.
A hospitálási napló tartalmazza:
- a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, az azt tartó pedagógus nevét, tárgyát
illetve témáját,
- a tanóra, foglalkozás menetének leírását,
- a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait,
- a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést,
a tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását.
A hospitálási naplót a tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell készíteni és
azt a mentornak be kell mutatni.
A szakmai követelmények teljesítésének mérése
A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról.
Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni:
- A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek
- A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
- A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség
- A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat
- A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet
Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható: Kiemelkedő (3
pont) - Megfelelő (2 pont)
- Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont)
A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése lehet: kiválóan alkalmas
(80-100%) - alkalmas (60-79%)
- kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt)
A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha:
- az előírt számú hospitáláson részt vett,
- a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és
- a szakmai munka értékelése legalább „kevéssé alkalmas” eredményt ért el.
A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével
összefüggő eljárási rend
A gyakornok a hospitálás igazolását, a hospitálási naplót az intézményvezetőnek
köteles bemutatni a szakmai munka értékelését megelőzően.
A mentor írásban beszámol a gyakornok fejlődéséről, szövegesen értékeli
teljesítményét, szervezetbe való beilleszkedésének sikerességét, a szükséges
dokumentumok megismerését.
A szakmai munka értékelését az intézményvezető a mentor beszámolója és a
közvetlen vezető véleményének kikérése alapján írásban végzi el, a gyakornoki idő
lejártát megelőző 60 napon belül. A minősítő lapot az intézményvezető, a mentor és a
gyakornok írja alá.
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Az intézményvezető írásos igazolást készít arról, hogy a gyakornok a Pedagógus
I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette-e, és ezt továbbítja az Oktatási Hivatal részére.
Az átsorolást az Oktatási Hivatal által kiállított tanúsítvány alapján kell
elvégezni.

7. Az új belépők, a gyakornokok és a tanév során munkába álló tartósan
távol lévő pedagógus munkakört betöltő alkalmazottak esetén
alkalmazandó eljárásrend
A tanév közben betöltött üres álláshelyeken foglalkoztatott (új belépő), és a tanév során
munkába álló tartósan távol lévő pedagógus munkakört betöltő alkalmazottak esetén az
értékelést akkor lehet folytatni, ha pedagógiai szaktevékenységük a tanév szorgalmi
időszakának legalább három hónapjára kiterjed. A Gyakornok fizetési fokozatba sorolt
pedagógus teljesítményének értékelése során az intézményvezető kikéri az érintett
pedagógus mentorának véleményét.

8. A szabályzat felülvizsgálata, nyilvánossága
A szabályzat felülvizsgálatáért az intézményvezető a felelős.
A szabályzat felülvizsgálatára jogszabályi rendelkezés alapján, a nevelő-testület vagy a
fenntartó kezdeményezésére kerülhet sor.
A felülvizsgálat eredményeképpen elfogadott normaszöveget egységes szerkezetbe kell
foglalni.
A szabályzat felülvizsgálatáról szóló döntés a szabályzaton alapuló értékeléssel érintett
tanév első napját megelőző napig kell elfogadni, s azt a fenntartó számára jóváhagyásra
elküldeni.
A szabályzat egy nyomtatott példányát a könyvtárban, elektronikus példányát a tanári
szobában lévő közös használatú számítógépen – vagy egyéb digitális technikai
megoldással – az érintettek számára hozzáférhetővé kell tenni.

9. A szabályzat alkalmazása
A szabályzat 2017. december 1. napján lép hatályba, s a benne foglalt értékelés alapján
megállapított illetményalapot és illetménypótlékot az intézményben foglalkoztatottak
tekintetében először a 2018/2019. tanévben kell alkalmazni.
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10.Legitimációs záradék
Jelen szabályzatot az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
nevelőtestülete 2017. év november hónap 14. napján tartott ülésén elfogadta.
Kelt: Érd, 2017. november 14.
P.H.
.............................................
intézményvezető

Nyilatkozatok
Nyilatkozom, hogy jelen szabályzat elfogadását megelőzően az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola Pedagógus szakszervezet, valamint a Közalkalmazotti tanács, illetve
Intézményi tanács véleményezése jogkörét gyakorolta.

Kelt: Érd, 2017. november 14.

……………………………………………………
Közalkalmazotti Tanács elnöke

..............................................
PSZ titkár

………………………………………
Intézményi Tanács elnöke

Jelen szabályzatot jóváhagyta, Érd, 2017. ………év……………………………hó………nap

P.H.
..............................................
Sárközi Márta
igazgató
Érdi Tankerületi Központ
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1. melléklet
Egyéni lap a pedagógus illetményalapjának differenciált megállapítására szolgáló
munkateljesítményéről
Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................
KOMPETENCIA- ÉS TELJESÍTMÉNYALAPÚ ÉRTÉKELÉS ÖSSZESÍTŐ LAPJA
Értékelési terület

Értékelés eredménye

1. kompetenciaterület

01234

2. kompetenciaterület

01234

3. kompetenciaterület

01234

4. kompetenciaterület

01234

5. kompetenciaterület

01234

6. kompetenciaterület

01234

7. kompetenciaterület

01234

8. kompetenciaterület

01234

Megjegyzés

Összesítés: 0 1 2 3 4
A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
Az értékelés eredménye:
0 = 1. kategória:
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 0%-a
1 = 2. kategória:
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 25%-a
2 = 3. kategória:
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 50%-a
3 = 4. kategória:
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 75%-a
4 = 5. kategória
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 100%-a
A megfelelő értékelési eredmény sora aláhúzandó!
Kelt: ...............................................
P.H.
.....................................................
intézményvezető
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1. KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Pedagógiai módszertani felkészültség, tantervi tudás
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
eredménye
1.
Óra- illetve foglalkozásvezetése tudatos
01234
tervezést tükröz.
2.
Ismeri a tantervi szabályozó dokumentumokat
01234
és intézménye pedagógiai programjának
releváns tartalmait.
3.
Módszertani kultúrája változatos, az adott
01234
tananyagtartalomhoz igazodó.
4.
Épít a tantárgyi koncentráció lehetőségeire.
01234
5.

Pedagógiai tevékenysége biztos szakmai tudásra 0 1 2 3 4
épül.
Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

2. KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
eredménye
1.
Tanítási, illetve foglalkozási terveinek készítése
01234
során figyelembe veszi a differenciálás
szempontját.
2.
Tanügyi adminisztráció feladatait pontosan
01234
elvégzi, munka idejét és tanóráit pontosan kezdi.
3.
4.

5.

Pedagógiai munkájában épít az intézményi és az
országos mérések eredményeire.
A tanulók motiválására nagy hangsúlyt fordít
tanórai és tanórán kívüli tevékenységei során
egyaránt.

01234
01234

Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi,
01234
értékeli.
Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

3. KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
A tanulás támogatása
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
eredménye
1.
Változatos tanulásmódszertani megoldásokat
01234
alkalmaz a nevelési-oktatási tevékenysége során.
2.
Használja az internet és a digitális technika
01234
nyújtotta lehetőségeket a tanulás
támogatásában.
3.
4.
5.

Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és
megfelelő tanulási eszközöket biztosít.
A házi feladatok, dolgozatok, gyakorlatok
megoldásait a tanórán megbeszéli a tanulókkal.

01234

Teljesíthető követelményeket támaszt.

01234

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

4. KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Személyiségfejlesztés és az egyéni bánásmód érvényesülése: a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanuló több tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges felkészültség
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
1.
Olyan tanórai helyzeteket teremt, amelyek a
tanulók egymás iránti elfogadására ösztönöznek.

eredménye
01234

2.

Felkészülten foglalkozik a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekekkel (SNI, BTMS, HH és
tehetséges)

01234

3.

A tananyag közvetítése során előtérbe helyezi a
befogadó szemlélet erkölcsi tartalmait.
Kihasználja
tehetséges)a kooperatív tanulói együttműködés
lehetőségeit a tanórai és az otthoni feladatok
során.

01234

A tanórák foglalkozások tervezésénél,
megvalósításánál és az értékelésénél egyaránt
alkalmazza a differenciálást.

01234

4.

5.

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

5. KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Közösségfejlesztés a nevelési-oktatási folyamatban: a tanulói közösségek
alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtése, integrációs tevékenység és a
lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
1.
A lemaradó tanulók felzárkóztatására az egyéni
differenciálás során is hangsúlyt fordít.
2.
A tanulókat egymás tiszteletére, kölcsönös
támogatására neveli.

eredménye
01234
01234

3.

Olyan tanulási szituációkat teremt, amelyben jól
modellezhetők a konfliktuskezelési technikák.

01234

4.

Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős
programokat tanulók számára vagy részt vesz
ezek lebonyolításában.

01234

5.

A lemaradó tanulókat korrepetálja.

01234
Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

6. KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
eredménye indikátora
1.
Folyamatos, fejlesztő és támogató célú
01234
értékelései a tanulók személyiségfejlődésére is
kiterjednek.
2.
Diákjait az önismeret fontosságára neveli,
01234
rendszeresen reflexiókat kér tőlük saját
munkájukról.
3.

Határozott, szuggesztív az órákon.

01234

4.

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

01234

5.

Személyre szabott értékelést ad a tanulóknak.

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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7. KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
1.
Eseti helyettesítéseit, folyosói ügyeleti munkáját
is lelkiismeretesen végzi.

eredménye
01234

2.

Pedagógiai feladatainak megoldása során a
legszélesebb körű szakmai együttműködésre
törekszik.
Aktívan vesz részt a nevelőtestületi, a
munkaközösség szakmai munkájában.

01234

4.

Pedagógiai céljainak megfelelően, hitelesen és
érthetően kommunikál.

01234

5.

Nyitott a problémák megoldására irányuló
szakmai együttműködésre, kezdeményező a
feladatok vállalásában.

01234

3.

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

8. KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
1.
Szakmai tudásának folyamatos megújítására
törekszik, megszerzett tudását a tanítási
gyakorlatban alkalmazza.

eredménye
01234

2.

Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi.

01234

3.

Gyakran vesz részt intézményen belüli vagy
kívüli szakmai aktivitásokban a nevelő-oktató
munkáján túl is.

01234

4.

Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz
részt szakmai vitákban.

01234

5.

Szívesen vesz részt innovációban, pályázati
01234
feladatokban.
Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

2. melléklet
Egyéni lap az intézményvezető-helyettes differenciált illetménypótlékát megalapozó
értékeléséről
Név: ..............................................................................................
Beosztás: ........................................................................................
Oktatási azonosító szám: .............................................................
Ssz. Az értékelés szempontja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Értékelés
eredménye
Ügyviteli munkavégzés pontossága
012
Munkatervi feladatok teljesítése
012
Gyors reagálású vezetői döntések
012
Intézményi innovációkban való részvétel
012
A kollégák mindennapi munkájának segítése
012
Szakmai felkészültség fejlesztése
012
Külső kapcsolatok építése, ápolása
012
Kommunikáció a kollégákkal
012
Kommunikáció a szülőkkel, partnerekkel
012
Szakmai együttműködés
012
Az értékelés eredménye: 0 1 2

Indikátor

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.

Az illetménypótlék javasolt mértéke:
az illetményalap 0 – 20%-a
az illetményalap 1 – 30%-a
az illetményalap 2 – 40%-a
Kelt: ...............................................
P.H.
........................................................
intézményvezető
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3. melléklet
Egyéni lap a munkaközösség-vezető differenciált illetménypótlékát megalapozó
értékeléséről
Név: ..............................................................................................
Beosztás megnevezése1:................................................................
Oktatási azonosító szám: .............................................................
Ssz. Az értékelés szempontja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Munkaközösség munkájának koordinálása
Munkaközösségi munkaterv és beszámoló
elkészítése
Óralátogatások és értékelések
Kollégák szakmai tevékenységének segítése
Részvétel intézményi dokumentumok
készítésében
Pályázatok, versenyek, projektek szervezése
Pályakezdő kollégák szakmai támogatása
Együttműködés az iskolavezetéssel
Intézményi innovációkban való részvétel
Kommunikáció a kollégákkal
Az értékelés eredménye:

Értékelés
eredménye
012
012

Indikátor

012
012
012
012
012
012
012
012
0 12

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.

Az illetménypótlék javasolt mértéke:
az illetményalap 0 – 5%-a
az illetményalap 1 – 7,5%-a
az illetményalap 2 – 10%-a
Kelt: ...............................................

P.H.
........................................................
intézményvezető
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4. melléklet
Egyéni lap az osztályfőnök differenciált illetménypótléka megalapozó értékeléséről
Név: ..............................................................................................
Beosztás megnevezése1:................................................................
Oktatási azonosító szám: .............................................................

Ssz. Az értékelés szempontja
1.

Adminisztrációs munkavégzés pontossága, a
határidők betartása

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Osztályközösség formálása (közösségépítés)
Osztályfőnöki óráinak szakmai színvonala
Szülőkkel való kapcsolattartás
Gyermekvédelmi munkában való részvétel
Tanórán kívüli programok szervezése
Integrációs tevékenység
Együttműködés az osztályban tanító
kollégákkal
Együttműködés az iskolavezetéssel
Esetmegbeszélések kezdeményezése
Az értékelés eredménye:

9.
10.

Értékelés
eredménye
012

Indikátor

012
012
012
012
012
012
012
012
012
0 12

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.

Az illetménypótlék javasolt mértéke:
az illetményalap 0 – 10 %-a
az illetményalap 1 – 20 %-a
az illetményalap 2 – 30%-a
Kelt: ...............................................
P.H.

........................................................
intézményvezető
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5. melléklet
Egyéni lap a NOKS munkakörben foglakoztatott, pedagógus szakképzettséggel
rendelkező könyvtáros illetményalapjának differenciált megállapítására
szolgáló munkateljesítményéről
Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................
KOMPETENCIA- ÉS TELJESÍTMÉNYALAPÚ ÉRTÉKELÉS ÖSSZESÍTŐ LAPJA
Értékelési terület

Értékelés eredménye

1.kompetenciaterület

0 1234

2.kompetenciaterület

0 1234

3.kompetenciaterület

0 1234

4.kompetenciaterület

0 1234

5.kompetenciaterület

0 1234

6. kompetenciaterület

01234

7. kompetenciaterület

01234

8. kompetenciaterület

01234

Összesítés:

01234

Megjegyzés

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
Az értékelés eredménye:
0 = 1. kategória:
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 0%-a
1 = 2. kategória:
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 25%-a
2 = 3. kategória:
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 50%-a
3 = 4. kategória:
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 75%-a
4 = 5. kategória
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 100%-a
A megfelelő értékelési eredmény sora aláhúzandó!
Kelt: ...............................................
P.H.
.....................................................
intézményvezető
24

1.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Pedagógiai módszertani felkészültség, tantervi tudás
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
eredménye
1.
Óra- illetve foglalkozásvezetése tudatos
01234
tervezést tükröz.
2.
Ismeri a tantervi szabályozó dokumentumokat
01234
és intézménye pedagógiai programjának
releváns tartalmait.
3.
Módszertani kultúrája változatos, az adott
01234
tananyagtartalomhoz igazodó.
4.
Épít a tantárgyi koncentráció lehetőségeire.
01234
5.

Pedagógiai tevékenysége biztos szakmai tudásra 0 1 2 3 4
épül.
Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.

25

indikátora

2. KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
eredménye
1.
Tanítási, illetve foglalkozási terveinek készítése
01234
során figyelembe veszi a differenciálás
szempontját.
2.
Tanügyi és könyvtári adminisztrációs feladatait
01234
pontosan elvégzi.
3.
4.

5.

Könyvtárpedagógiai munkájában épít a
munkaközösségek szakmai munkaterveire.
A tanulók motiválására nagy hangsúlyt fordít
tanórai és tanórán kívüli tevékenységei során
egyaránt.

01234
01234

Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi,
01234
értékeli.
Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.

26

indikátora

3.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
A tanulás támogatása
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
eredménye
1.
Változatos tanulásmódszertani megoldásokat
01234
alkalmaz a nevelési-oktatási tevékenysége során.
2.
Használja az internet és a digitális technika
01234
nyújtotta lehetőségeket a tanulás
támogatásában.
3.
4.
5.

Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és
megfelelő tanulási eszközöket biztosít.
A házi feladatok, projektmunkák…
megoldásához segítséget nyújt.

01234

Könyvtárhasználati ismeretek elsajátításához
segítséget nyújt.

01234

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.

27

indikátora

4.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Személyiségfejlesztés és az egyéni bánásmód érvényesülése: a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanuló több tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges felkészültség
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
1.
Olyan helyzeteket teremt, amelyek a tanulók
egymás iránti elfogadására ösztönöznek.

eredménye
01234

2.

Felkészülten foglalkozik a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekekkel( SNI-s, BTMN-s, HH és
HHH és tehetséges ).

01234

3.

A tananyag közvetítése során előtérbe helyezi a
befogadó szemlélet erkölcsi tartalmait.

01234

4.

Épít a kooperatív tanulói együttműködés
lehetőségeire.

01234

5.

A foglalkozások tervezésénél, megvalósításánál
és az értékelésénél egyaránt alkalmazza a
differenciálást.

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

5.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Közösségfejlesztés a nevelési-oktatási folyamatban: a tanulói közösségek
alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtése, integrációs tevékenység és a
lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
1.
A lemaradó tanulók felzárkóztatására az egyéni
differenciálás során is hangsúlyt fordít.
2.
A tanulókat egymás tiszteletére, kölcsönös
támogatására neveli.

eredménye
01234
01234

3.

Olyan tanulási szituációkat teremt, amelyben jól
modellezhetők a konfliktuskezelési technikák.

01234

4.

Részt vesz a tanórán kívül programok
szervezésében és ezek lebonyolításában.

01234

5.

Olvasóvá nevelés eszközével támogatja a
lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók
felzárkóztatását.

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

6.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
eredménye indikátora
1.
Folyamatos, fejlesztő célú tanácsai a tanulók
01234
személyiségfejlődésére is kiterjednek.
2.

A diákokat az önismeret fontosságára neveli,
rendszeresen reflexiókat kér tőlük saját
munkájukról.

01234

3.

Határozott, szuggesztív a foglalkozásokon.

01234

4.

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

01234

5.

Személyre szabott értékelést ad a tanulóknak.

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.

30

7.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
1.
Eseti helyettesítéseit lelkiismeretesen végzi.

eredménye
01234

2.

Pedagógiai feladatainak megoldása során a
legszélesebb körű szakmai együttműködésre
törekszik.
Aktívan vesz részt a nevelőtestület, és a
munkaközösségek szakmai munkájában.

01234

4.

Pedagógiai céljainak megfelelően, hitelesen és
érthetően kommunikál.

01234

5.

Nyitott a problémák megoldására irányuló
szakmai együttműködésre, kezdeményező a
feladatok vállalásában.

01234

3.

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

8.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
1.
Szakmai tudásának folyamatos megújítására
törekszik, megszerzett tudását a tanítási
gyakorlatban alkalmazza.

eredménye
01234

2.

Pedagógiai és könyvtárosi munkáját reflektivitás
jellemzi.

01234

3.

Gyakran vesz részt intézményen belüli vagy
kívüli szakmai aktivitásokban a nevelő-oktató
munkáján túl is.

01234

4.

Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz
részt szakmai vitákban.

01234

5.

Szívesen vesz részt innovációban, pályázati
feladatokban.

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.

32

indikátora

6. melléklet
Egyéni lap a NOKS munkakörben foglakoztatott, pedagógus szakképzettséggel
rendelkező pszichológus illetményalapjának differenciált megállapítására
szolgáló munkateljesítményéről
Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................
KOMPETENCIA- ÉS TELJESÍTMÉNYALAPÚ ÉRTÉKELÉS ÖSSZESÍTŐ LAPJA
Értékelési terület

Értékelés eredménye

1.kompetenciaterület

0 1234

2.kompetenciaterület

0 1234

3.kompetenciaterület

0 1234

4.kompetenciaterület

0 1234

5.kompetenciaterület

0

6.kompetenciaterület

0 1234

7.kompetenciaterület

0 1234

8.kompetenciaterület
Összesítés:

Megjegyzés

1234

0 1234
01234

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
Az értékelés eredménye:
0 = 1. kategória:
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 0%-a
1 = 2. kategória:
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 25%-a
2 = 3. kategória:
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 50%-a
3 = 4. kategória:
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 75%-a
4 = 5. kategória
illetményemelés a differenciálásra felhasználható kerete 100%-a
A megfelelő értékelési eredmény sora aláhúzandó!
Kelt: ...............................................
P.H.
.....................................................
intézményvezető
33

1. KOMPETENCIATERÜLET
Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Pedagógiai módszertani felkészültség, tantervi tudás
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
eredménye
1.
Tevékenysége tudatos tervezést tükröz.
01234
2.

Ismeri a tantervi szabályozó dokumentumokat
és intézménye pedagógiai programjának
releváns tartalmait.
Módszertani kultúrája változatos, az adott
témához igazodó.

01234

4.

Szükség esetén pszichológiai szakvéleményt
készít.

01234

5.

Pszichológusi tevékenysége biztos szakmai
01234
tudásra épül.
Összegzés: 0 1 2 3 4

3.

01234

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

2.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
eredménye
1.
Foglalkozási terveinek készítése során épít a
01234
diákok szüleivel és a pedagógusokkal folytatott
konzultációra.
2.

Az adminisztrációs feladatait pontosan elvégzi,
munka idejét és foglalkozásait pontosan kezdi.

01234

3.

Pszichológusi munkájában épít a Pedagógiai
Szakszolgálat szakembereivel,
iskolapszichológusi koordinátorral folytatott
szakmai konzultációra.

01234

4.

A tanulók motiválására nagy hangsúlyt fordít
tanórai és tanórán kívüli tevékenységei során
egyaránt.

01234

5.

Pszichológusi munkáját folyamatosan elemzi,
01234
értékeli.
Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

3.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
A tanulás támogatása
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
1.
Változatos tanulásmódszertani megoldásokat
alkalmaz tevékenysége során.
2.
Használja az internet és a digitális technika
nyújtotta lehetőségeket a tevékenysége során.

eredménye
01234
01234

3.

Az önálló tanuláshoz szakszerű, egyénre szabott
útmutatást biztosít.

01234

4.

Egyéni konzultációs lehetőséget biztosít a
diákoknak, szülőknek.

01234

5.

Együttműködik tanulási problémák kezelésében,
prevenciójában.

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

4.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Személyiségfejlesztés és az egyéni bánásmód érvényesülése: a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanuló több tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges felkészültség
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
1.
A pedagógusi munkát segítve, konzultál a
pedagógusokkal, javaslatokat adva olyan
helyzetek teremtésére, amelyek a tanulók
egymás iránti elfogadására ösztönöznek.

eredménye
01234

2.

Felkészülten foglalkozik a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekekkel (SNI, BTMS, HH és
tehetséges).

01234

3.

Az osztályfőnök kérésére osztályfőnöki órát tart,
amely segíti a tanulók egymás iránti elfogadását
és
a befogadó szemlélet erkölcsi tartalmait
tehetséges)
közvetíti.

01234

4.

Váratlan súlyos élethelyzetekben
krízistanácsadást nyújt, illetve megszervezi a
segítséget.

01234

5.

Terápiás, vagy más kezelés szükségessége
esetén továbbirányít szakellátást biztosító
intézményhez.

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

5.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Közösségfejlesztés a nevelési-oktatási folyamatban: a tanulói közösségek
alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtése, integrációs tevékenység és a
lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
1.
Magatartási, viselkedési és tanulási problémák
kapcsán javaslatot tesz a probléma kezelésére.
2.
A tanulókat egymás tiszteletére, kölcsönös
támogatására neveli.

eredménye
01234
01234

3.

A tanulóknak pszichológiai ismereteket ad át, pl. 0 1 2 3 4
konfliktuskezelés, stresszkezelés, kommunikáció,
önismeret témában.

4.

Segíti az osztályfőnöki munkát a társas
kapcsolatok és közösségek fejlesztése kapcsán.

5.

Segíti az osztályba, tanulócsoportba való
01234
beilleszkedést.
Összegzés: 0 1 2 3 4

01234

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

6.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
eredménye indikátora
1.
Esetmegbeszélést tart a pedagógusok számára.
01234
2.

A diákokat az önismeret fontosságára neveli.

01234

3.

Határozott, szuggesztív a foglalkozásokon.

01234

4.

Szakmai munkájára jellemző a példamutatás, a
diákok számára követhető értékrend átadása.

01234

5.

Személyre szabott visszajelzést ad a tanulóknak.

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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7.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
1.
Rendszeres kapcsolatot tart intézményen belül
(iskola vezetősége, pedagógusok, segítő
szakemberek: fejlesztőpedagógus, védőnő,
gyermekvédelmi felelős, stb.) és intézményen
kívül (Pedagógiai Szakszolgálat, Családsegítő
Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat).
2.

eredménye
01234

Pszichológusi feladatainak megoldása során a
legszélesebb körű szakmai együttműködésre
törekszik.
Szülőkkel rendszeres kapcsolatot tart, konzultál
gyermekük esetének gondozása kapcsán.

01234

4.

Szakmai céljainak megfelelően, hitelesen és
érthetően kommunikál.

01234

5.

Nyitott a problémák megoldására irányuló
szakmai együttműködésre, kezdeményező a
feladatok vállalásában.

01234

3.

01234

Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.

40

indikátora

8.KOMPETENCIATERÜLET

Név: ....................................................................................
Munkakör: ..........................................................................
Oktatási azonosító szám: ...................................................

Kompetencia:
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
A teljesítményértékelés
ssz. szempontja
1.
Szakmai tudásának folyamatos megújítására
törekszik, megszerzett tudását a gyakorlatban
alkalmazza.

eredménye
01234

2.

Pszichológusi munkáját reflektivitás jellemzi.

01234

3.

Részt vesz intézményen belüli vagy kívüli
szakmai aktivitásokban.
Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz
részt szakmai vitákban.

01234

4.
5.

01234

Szívesen vesz részt innovációban, pályázati
01234
feladatokban.
Összegzés: 0 1 2 3 4

A pontozás módszerét a szabályzat 6.3. alpontja tartalmazza.
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indikátora

