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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

2011. évi CXC. törvény  
a nemzeti köznevelésről 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet  
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

8/2013. (I. 30.) EMMI-rendelet  
a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 
kimeneti követelményeiről 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet  
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

15/2015. (III. 13.) EMMI-rendelet 
a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás 
feltételeiről 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról 



Tanfelügyelet  
Pedagógus, vezető, intézmény 
értékelése általános pedagógiai 
szempontok mentén 

Szaktanácsadás  
Fejlesztő célú szakmai támogatás 

  

Önértékelés  
Pedagógus, vezető, intézmény  

értékelése saját célok mentén 

 

Minősítés  
Pedagógus értékelése külső 

elvárások mentén 

 



Minősítési terv - Tanfelügyeleti terv 2017. 

 Az emberi erőforrások minisztere 2016. június 20-án 

döntött a 2017. évi minősítési tervről. Az Oktatási Hivatal 

2016. június 30-ig valamennyi érintett pedagógust, valamint 

intézményvezetőjét elektronikus úton értesítette a tervbe 

való bekerülésről  

 Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 147. § (1) a) bekezdése 

értelmében az OH ebben az évben is július 20-ig 

elkészítette a 2017. évre vonatkozó tanfelügyeleti 

ellenőrzési tervet. A tanfelügyeleti tervbe való bekerülésről 

az OH valamennyi érintett pedagógust, intézményvezetőt, 

intézményt 2016. július 31-ig elektronikus úton értesített. 



Minősítési terv 

2017. 

Keretszám:    35 000 fő 

Jelentkezettek száma:  25 365 fő 

 

Bekerültek száma: 

Pedagógus I.   3 322 fő (NOKS: 47 fő) 

Pedagógus II.  5 630 + 12 905 fő 

Mesterpedagógus 1 035 fő 

Kutatótanár       40 fő 

 

Rendelet alapján törlésre kerülnek az ideiglenes 
pedagógus II. fokozatban lévők, valamint az öregségi 
nyugdíj előtt 7 évvel vagy kevesebbel állók eljárásai. 

 

 



Jogszabályváltozás 

2017. január elsejétől hatályát veszti A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § 
(19) bekezdése (első kötelező minősítés 2018. 
június 30-ig) 

 

A 2013. szeptember elsején Pedagógus I. fokozatba 
sorolt pedagógusok első kötelező minősítésére az 
általános szabályok szerint kerül sor. 

• Pedagógus minősítését kezdeményezheti a Pedagógus 
I. fokozatban megszerzett 6 év szakmai gyakorlati időt 
követően. 

• Minősítésre kötelezett a Pedagógus I. fokozatban 
megszerzett  9 év szakmai gyakorlati időt követően. 
Legkésőbb 2022-ben kerül sor a kötelező minősítésre! 



Pedagógusminősítés várható változásai 

 Indikátorok számának változása 77-ről 62-re 

 Portfólió-dokumentumok számának csökkentése 

 6 db óra/foglalkozásterv helyett 4 db 

 4-6 szabadon választott dokumentum helyett 2-5 

feltöltése 

 Új Útmutatók, kiegészítő útmutatók, kompetencia- 

és indikátorértelmezések 



 



Indikátorok 
 Átfedések 

 Több területet érint egyszerre 

 Összetettsége 

 

 1. kompetencia 10-ből   6 

 2. kompetencia 12-ből   9 

 3. kompetencia   8-ból 10 

 4. kompetencia 10-ből   9 

 5. kompetencia 10-ből   8 

 6. kompetencia   8-ból 10 

 7. kompetencia 10-ből   5 

 8. kompetencia   9-ből   5 

 Összesen:           77-ből 62 



További változás! 

 2016. november 15-ig lehet jelentkezni, mind 

azoknak a pedagógusoknak, akik a portfólió 

feltöltés követelményeinek nem tettek  eleget, az 

OH az ún. gyorsított eljárást megszervezi!  



Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

(tanfelügyelet) 2016. év 

2016-ban tervezett ellenőrzések száma: 13.737 

Miniszteri döntés alapján (a pedagógusok terheinek  
        csökkentése érdekében)  

 

 

a látogatások száma csökkent, eddig 2.601 látogatás 
valósult meg, melyből 

  intézményvezetői látogatás:  1.017  

  pedagógus látogatás:   1.584     

 

2016. évi őszi időszakban tervezett pedagógus, vezetői 

tanfelügyeleti látogatások száma: 701 + 7 intézmény 

 



Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

(tanfelügyelet) 

2017-re tervezett ellenőrzések száma: 

 Pedagógus: nem került tervezésre (a 

minősítő vizsgán, eljáráson részt vett 

pedagógus a minősítés évében és a 

rákövetkező három évben mentesül a 

tanfelügyeleti látogatás alól) 

 Intézményvezetői: 2 764 fő (2017-ben 

negyedik vezetői évüket teljesítő vezetők)  

 Intézményi: 2 102 intézmény (tagintézmény, 

intézményegység) 

 



Intézményi önértékelés várható változásai 
 Az önértékelés során használt elvárások száma 

csökken (77-ről 62-re) 
 8,  5 és 7 kompetencia/terület,(önértékelés típusától függ) 

 28 szempont (önértékelés típusától, jellegétől függ) 

 62 elvárás (önértékelés típusától, jellegétől függ) 

 Az intézmény dönthet arról, hogy a csökkentett 
elvárásokból mennyit tart meg, ill. az elvárások 
szövegét az elfogadott intézményi elvárás-
rendszernek megfelelően átalakíthatja – de minden 
szemponthoz tartoznia kell legalább egy 
elvárásnak, vagy elfogadja a kézikönyvben található 
egységes elvárás-rendszert. 

 Elvárás-rendszer készítése pedagógus, vezető, 
intézmény önértékeléséhez. 

 



Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

(tanfelügyelet) várható változásai I. 

 A pedagógus ellenőrzésnél használt elvárások 

számának 77-ről 62-re csökkentése, összhangban a 

pedagógusminősítés indikátorainak csökkentésével 

 Az intézményvezető és az intézmény ellenőrzésnél 

használt elvárások hasonló arányú csökkentése  

 Az intézményi önértékelés dokumentumai 

(eredményei) az informatikai felületen nem érhetőek 

el a tanfelügyeleti értékelést végző szakértők számára, 

csak az (ön)fejlesztési terv. A helyszíni látogatás során 

a szakértő kérésére lehetőség van az önértékelési 

dokumentumok megtekintésére 

 

 



Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

(tanfelügyelet) várható változásai II. 

 Pedagógus ellenőrzése esetén a 0, 1 értéket kapott 

elvárások esetében a szöveges indokolás 

kötelező – az értékek alátámasztására – így jobban 

érvényesülhet a tanfelügyelet támogató, fejlesztő 

jellege.  

 Az értékelt pedagógus, intézményvezető, 

vezető+nevelőtestület  a szakértőkről a 

tanfelügyeleti látogatást követő 15 napon belül 

(nem az értékelés megtekintése után) tölthet ki 

értékelőlapot a szakértőkről! 

 





































Kompetenciák / Területek 

Szempontok 

Elvárások 





















Intézményi önértékelés várható 

változásai 

 A felületen csak az intézmény által létrehozott 

elvárás-rendszer elkészítése után lehet indítani 

az önértékelést. 

 Az önértékelés során készített jegyzőkönyv 

eredeti, aláírt példányát az intézmény iktatja 

és őrzi 5 évig. 



A tanfelügyeletben alkalmazott 

értékelési módszer 

Az információk 
hozzárendelése 
az elvárásokhoz 

Az elvárások 
teljesülésének 

vizsgálata 

Dokumentum-

elemzés, 

megfigyelés, 

interjúk, 

kérdőíves 

felmérés  során 

összegyűjtött 

információk 

Értékelési 

területek, 

szempontok, 

elvárások 
Egyenként értékelt 

elvárások; 

Területenként 

meghatározott 

kiemelkedő és 

fejleszthető 

részterületek, 

elemek 



Mi változik az értékelésben? 

 Pedagógus ellenőrzés esetén az elvárások száma 77-ről 62-

re csökken összhangban a pedagógusminősítés 

indikátorainak csökkentésével. 
 

 Intézményvezető és intézmény ellenőrzésnél az elvárások 

hasonló arányú csökkentése várható. 
 

 Az elvárás-rendszer módosítása maga után vonja a 

szempontrendszer és az információgyűjtés 

eszközrendszerének módosítását.  

 



Hogy érinti ez magát a folyamatot? 

Az információk 
hozzárendelése 
az elvárásokhoz 

Az elvárások 
teljesülésének 

vizsgálata 

Dokumentum-

elemzés, 

megfigyelés, 

interjúk, 

kérdőíves 

felmérés  során 

összegyűjtött 

információk 

Értékelési 

területek, 

szempontok, 

elvárások 
Egyenként értékelt 

elvárások 

Területenként 

meghatározott 

kiemelkedő és 

fejleszthető 

részterületek, 

elemek 



Példák 

  A pedagógus ellenőrzés elvárás-rendszere 77-ről 62, 

szempontrendszere 31-ről 28 –ra csökken, de ennél fontosabb 

a struktúra megváltozása. 
 

 A vezető ellenőrzésben az elvárások száma 77-ről 62-re, a 

szempontoké 28-ról 26-ra csökkent. 
 

 Az intézményellenőrzésben az elvárások száma 149-ről 131-

re, a szempontoké 43-ról 38-ra csökkent.  

 

Új mappa/1. szempontok_elvárások_táblák/tanf/általános iskola/Ped_tanf_áltisk_korr_végleges.docx


Példák 

 A pedagógus ellenőrzésben az információgyűjtés 

eszközrendszerében minimális bővülés várható (5 új kérdés). 
 

 A vezető ellenőrzésben az információgyűjtés eszközrendszere 

szintén csak kis mértékben változik (6 új kérdés). 
 

 Az intézményellenőrzésben az eszközrendszer változása 

kisebb mértékű bővítést (5 új kérdés) és egyes kérdések 

pontosítását, kérdéssorok átrendezését jelenti.  

 

Új mappa/2. eszközök/tanf/általános iskola/Ped_tanf_áltisk_eszk_korr_végleges.docx
Új mappa/2. eszközök/tanf/általános iskola/Ped_tanf_áltisk_eszk_korr_végleges.docx
Új mappa/2. eszközök/tanf/általános iskola/Ped_tanf_áltisk_eszk_korr_végleges.docx
Új mappa/2. eszközök/tanf/általános iskola/Ped_tanf_áltisk_eszk_korr_végleges.docx


Intézményvezetői képzés- POK 

 Egynapos képzés – 10 óra 

 Október folyamán (konkrét időpont még 

nincs) 

 Célközönség: intézményvezetők, helyettesek 

 Téma: Önértékelés, tanfelügyelet 

 Feladatok és azok ütemezése 

 Megvalósítás a gyakorlatban 

 



 

 

 

Szabadi Edit mesterpedagógus 

Pedagógiai előadó,köznevelési,tanfelügyeleti,pedagógusminősítési szakértő 

Minőségfejlesztő - oktató szaktanácsadó 

Református Pedagógiai Intézet  

www.refpedi.hu  

szabadi.edit@reformatus. hu  
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