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TÉNYLEG ANNYIRA BONYOLULT?



PEDAGÓGUS ELŐMENETELI RENDSZER

Szaktanácsadás
Intézményi 
önértékelés

Pedagógiai-
szakmai 

ellenőrzés
Minősítés

Cél: 
Pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése, minőségi 

munkavégzés elismerése



JOGSZABÁLYOK

• .

Szaktanácsadás Önértékelés, 
tanfelügyelet

Minősítés

- Nkt. 61. § (4)

- 48/2012. (XII. 

12.) EMMI 

rendelete

- Nkt. 78.§ (1) f. 

pont, 86-87. §.

- 20/2012. 

(VII.31.) EMMI

rendelet

- Nkt. 64-65. §

- 326/2013. 

(VIII.30.) 

Korm. 

rendelet



ALAPDOKUMENTUMOK

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 Tanfelügyeleti kézikönyv (általános iskolák, óvoda, gimnázium, 
szakközépiskola és szakiskola, kollégium, alapfokú művészetoktatási 
intézmény, gyógypedagógiai intézmény – általános iskola, pedagógiai 
szakszolgáltatók, pedagógiai szakmai szolgáltatók
Önértékelési kézikönyv



CÉLOK

• .

Szaktanácsadás Önértékelés, 
tanfelügyelet

Minősítés

- a pedagógusok

fejlesztő célú

támogatása

- nevelési célok, 

fejlesztési területek és 

ismeretek 

elsajátításának és 

alkalmazásának 

támogatása

- pedagógusok

- intézményvezetők

- intézmények

általános pedagógiai

szempontok

szerint történő fejlesztő

értékelése

A pedagógusok

munkájának komplex

értékelése annak

érdekében, hogy a

pedagógusok az

előmeneteli rendszer

megfelelő fokozataiba

kerüljenek



CÉLOK

• .

Szaktanácsadás Önértékelés, 
tanfelügyelet

Minősítés

- szaktárgyi, 

módszertani és 

pedagógiai 

támogatás, 

tantárgygondozás

- a pedagógusok 

munkájának 

folyamatos és 

rendszeres szakmai 

értékelése, 

valamint a 

pedagógusok 

munkájával 

kapcsolatos 

visszajelzések 

eljuttatása a 

minőségbiztosítási 

rendszer számára

- a nevelő-oktató 

munka 

értékelésében 

országosan egységes 

rendszer kialakítása; 

- a minőség 

elismerése 

- a pedagógusok 

motiválása saját 

teljesítményük 

javítására, 

- hivatásbeli 

továbbfejlődésük 

ösztönzése



MÓDSZER

• .

Szaktanácsadás Önértékelés, 
tanfelügyelet

Minősítés

- szakos óra és 

foglalkozáslátogatás

- óraelemzés, megbeszélés 

a 

pedagógussal

- munkaközösségi 

megbeszélés

- dokumentumelemzés 

- jó gyakorlatok

ismertetése

- a mesterségbeli tudás 

fejlesztésére

vonatkozó javaslatok 

megfogalmazása

- óra- és 

foglalkozáslátogatás

- interjú

- pedagógiai 

dokumentumok

vizsgálata

- intézményi 

önértékelés

vizsgálata

- a pedagógus által 

készített portfólió

értékelése és „védése” 

- óra- és foglalkozás-

megfigyelések és 

elemzések



GYAKORISÁG

• .

Szaktanácsadás Önértékelés, 
tanfelügyelet

Minősítés

évente egy látogatás legalább ötévente

Önértékelés – kétévente,

tervek szerint ötévente

Tanfelügyelet - legalább

ötévente

- kötelező: a gyakornokok 

minősítő vizsgája 

(2-4 év) és az első 

minősítési eljárás (6-9 

év)

- nem kötelező: A 

Mesterpedagógus és 

Kutatótanár fokozathoz 

szükséges minősítés



KÖVETKEZMÉNY

• .

Szaktanácsadás Önértékelés, 
tanfelügyelet

Minősítés

-A szaktanácsadók 

intézkedésre nem 

jogosultak, hiszen 

feladatuk fejlesztő-

támogató jellegű.

- A szaktanácsadó 

közreműködésével 

elkészülő 

egyéni/intézményi 

fejlesztési javaslat 

szerinti tevékenységek.

A szakértői csoport 

intézkedésre nem 

jogosult.

- A pedagógus 

magasabb fokozatba 

kerül

vagy

- marad az adott 

fokozatban, 

vagy

- munkaviszonya 

megszűnik



PEDAGÓGUS

Követelmények 
elvárások 
ismerete

Tájékozódás, 
képzéseken és  
felkészítése-
ken való 
részvétel

Támogatás az 
intézménytől 
(vezető, 
munkatársak)

Tudatos 
pedagógiai 
munka, 
fejlődés, 
minőség



INTÉZMÉNYVEZETŐ, INTÉZMÉNY

Követelmények 
elvárások 
ismerete –
sztenderdeknek 
való 
megfeleltetés

Tájékozódás, 
képzéseken és 
felkészítéseken 
való részvétel

Támogatás a 
szakértők, az 
OH részéről

Tudatos 
intézményi 
munka, 
fejlődés, 
minőség



SZAKÉRTŐ

Követelmények 
elvárások 
ismerete  -
szakmai 
felkészültség

Tájékozódás, 
képzéseken és 
felkészítéseken 
való részvétel

Támogatás a 
Oktatási 
Hivatal 
részéről

Tudatos 
szakértői 
munka, 
fejlődés, 
minőség



OKTATÁSI HIVATAL

Folyamatok 
pontos leírása, 
belső és külső 
eljárásrendek, 
üzemeltetés

Kritikus pontok 
meghatározása 
– megoldási 
lehetőségek 
mérlegelése

Tapasztalatok 
begyűjtése, 
módosítási 
és/vagy 
beavatkozási 
javaslatok

Fejlesztés –
fejlődés, 
minőség



SOK ELEM – EGY RENDSZER

(Önértékelés), szaktanácsadás, tanfelügyelet, minősítés

Cél: a köznevelés 
minősége

Egymás kiegészítése, 
támogatása

Lebonyolítás, képzések, tapasztalatok

- Előkészítés, tervezés

- Szervezés, lebonyolítás

- Képzések

- Tapasztalatok

- Visszacsatolás, 
módosítás

Minőségbiztosítás
- Eljárásrend

- Minőségbiztosítási 
rendszerterv

- Minőségbiztosítási 
tevékenység



Ugye, hogy nem …



Önértékelés és tanfelügyelet



Önértékelés
1. Dokumentumelemzés

2. Intézményi elvárásrendszer kidolgozása

3. Interjúk

4. Óra/foglalkozáslátogatás

5. Kérdőívezés

- Nevelőtestület

- Szülők, diákok

- Saját önértékelési kérdőív

6. Tanfelügyelet követő önfejlesztési 
terv/intézményfejlesztési terv



Tanfelügyelet

1. Dokumentumelemzés

2. Interjúk

3. Óra/foglalkozáslátogatás

4. Szakmai beszélgetés



Kevesebb adminisztrációs teher a pedagógusok, 
intézményvezetők és mesterpedagógus 
szakértők számára.

Az egyszerűsítések egy része már a 2016-os 
önértékelési és tanfelügyeleti eljárásokban is 
érvényesül, míg a nagyobb horderejű változások 
a 2017. évi eljárások megkezdésével lépnek 
hatályba.



Önértékelés és tanfelügyelet
várható változásai

Az önértékelés a tervek szerint 
ötéves ciklusban fog 

megvalósulni, nem kétévente 
kerül rá sor



Önértékelés

• Pedagógus önértékelése esetében a jelenlegi 
77 indikátor csökkentése

• Az intézményvezető értékelése során 
átgondolásra javasolt, hogy az intézményi 
infrastruktúrára vonatkozó szempont és 
kérdéskör kimaradjon az értékelési 
szempontok közül



Önértékelés

Javaslatként megfogalmazódott, hogy az önértékelés során keletkező 
adatokat, jegyzőkönyveket (óra/foglalkozáslátogatás, interjú, stb.), 
részeredményeket tartalmazó dokumentumokat az intézmény 

– őrzi, iktatja, tárolja
– az értékelt pedagógus számára az önértékelés elvégzése érdekében 

elérhetővé teszi
– a tanfelügyelet során a tanfelügyelő szakértő kérésére a fenti 

dokumentációkba való helyszíni betekintést biztosítja
Az intézmény számára továbbra is biztosított maradna az önértékelési 
felület használata, a központi anyagok alkalmazása.

A javaslat szerint a tanfelügyeleti szakértő csak az önértékelés 
eredményeként feltöltött önfejlesztési tervet tudja majd előzetesen 
megtekinteni, a többi dokumentum nem lesz számára elérhető az 
informatikai felületen.



Tanfelügyelet

A 2016. évi tanfelügyeleti terv módosítása:
Azon pedagógusok esetében, akik az elmúlt két 
évben (2014-ben, 2015-ben) vagy az idei (2016.) 
évben Pedagógus I. minősítő vizsgán, Pedagógus II. 
minősítési eljáráson, vagy olyan minősítési eljáráson 
vettek/vesznek részt, amelynek része volt a 
Pedagógus II. fokozatnak megfelelő minősítő eljárás 
(vagy tanfelügyeleti vizsga), a minősítés naptári 
évében, és az azt követő legalább három naptári 
évben nem kerül sor pedagógusként történő 
tanfelügyeleti látogatására.



Tanfelügyelet 2016.
A 2016. évi tanfelügyeleti terv módosítása:
Tehát a 2016. évi tanfelügyeleti ellenőrzési tervben szereplő és a 
következő feltételeknek megfelelő pedagógusok tanfelügyeleti 
látogatására nem kerül sor a 2016. naptári évben:
• akik a 2014. és a 2015. évben sikeresen vettek részt az Oktatási 

Hivatal Projektigazgatósága által szervezett tanfelügyeleti és 
pedagógusminősítési szakértő képzésen és a hozzá kapcsolódó 
Mesterpedagógusi próbaminősítési eljáráson;

• akik a 2015. évben sikeres Pedagógus II. fokozatot megcélzó 
minősítési eljáráson vettek részt;

• akik a 2016. évben Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy 
Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráson vesznek 
részt.



Tanfelügyelet
A 2016. évi tanfelügyeleti terv módosítása:
A törlésről szóló döntés nem érinti
• azokat a 2016. évi vezetői tanfelügyeletben érintett vezetői 

megbízással rendelkező pedagógusokat, akik tavalyi évben 
vagy az idei évben minősülnek, az ő intézményvezetői, 
vezetői ellenőrzésükre sor kerül a 2016. naptári évben

• azokat a pedagógusokat, akik a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 
kiemelt uniós projekt keretén belül „A pedagógusminősítési 
rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása” című 
pilotprogramban a Pedagógus I. vagy ideiglenes Pedagógus 
II. fokozatból Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatot 
szereztek,

• azokat a pedagógusokat, akik szaktanácsadói képzésen és a 
Mesterpedagógusi próbaminősítési eljárásban is sikeresen 
részt vettek.



Tanfelügyelet 2016.

2016-ban tanfelügyeleti tervben szereplők 
száma

3330 fő

–pedagógus: 2413 fő

–Intézményvezető: 917 fő



Minősítés



Mit gondoltunk-gondolunk róla…



A pedagógus előmeneteli rendszerének fokozatai

Kötelező fokozatok:

1. szakasz: gyakornok (2-4 év)

2. szakasz: pedagógus I. (6-9 év)

3. szakasz: pedagógus II. (min. 6 év)

---------------------------------------------------------Nem kötelező 
fokozatok:

4. szakasz:  mesterpedagógus
feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés

4. v. 5. szakasz: kutatótanár 

feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2. minősítés



Minősítés elemei

- e-portfólió készítése

- Óra/foglalkozáslátogatás és megbeszélése

- e-portfólió védése

- e-portfólió értékelése



FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK KÖRE



Értékelés szempontjai

• 8 pedagóguskompetencia

• 77 indikátor

• 0-3 közötti értékelés

• Szakértők egymástól független értékelése

• Eredményszámítás módja

– Óra/foglalkozáslátogatás 40%

– Portfólió és védése 60%



„A minőség azt jelenti, hogy akkor is jól 
csinálsz valamit, amikor nem látják.”

(Henry Ford)



Pedagógusminősítés 2015.

Minősítések száma: 10 402 fő

– pedagógus I. célfokozat: 1213 fő

– Pedagógus II. célfokozat: 9189 fő

Sikeres 10.073 fő

Sikertelen 503 fő

bizottsággal 113 fő

bizottság nélkül 2.611 fő

eljárás megszüntetésével 129 fő



Pedagógusminősítés 2016.

Minősítések száma: 15 010 fő

– Pedagógus I. fokozatra: 2766 fő

– Pedagógus II. fokozatra: 11 793 fő

– Mesterpedagógus/kutatótanár fokozatra: 451 fő

Sikeres 5.153 fő

Sikertelen 66 fő



Pedagógusminősítés 2017.
Jelentkezés feltételei

Kötelező jelentkezés

- Gyakornok – pedagógus I. fokozatra

- Ideiglenes pedagógus II. – pedagógus II. fokozatra

Nem kötelező jelentkezés

- Pedagógus II. fokozatra

- Mesterpedagógus fokozatra

- Kutatótanár fokozatra

- Szakértői mesterpedagógus fokozatra



Pedagógusminősítés 2017.
Kötelező minősítésekre jelentkezés

1. Gyakornok – pedagógus I. fokozatra
1. Gyakornoki besorolással rendelkező pedagógusok, 

pedagógiai előadóknak/pedagógiai szakértők, nevelő-
oktató munkát közvetlenül segítők

2. 2015. évi minősítési tervben szereplő, sikertelen minősítő 
vizsgán átesett gyakornokok

2. Ideiglenes pedagógus II. – pedagógus II. fokozatra
1. Ideiglenes pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-től 

besorolt pedagógus 2016. április 31-ig a gyakorlati idő 
legfeljebb 32 év

A miniszteri döntés jogszabályban történő átvezetésig 
jelentkezés, jelentkeztetés szükséges



Pedagógusminősítés 2017.
Nem kötelező minősítésekre jelentkezés

1. Pedagógus II. fokozatra
1. pedagógus/pedagógiai előadó/pedagógiai szakértő 

munkakörben foglalkoztatott

1. Pedagógus I. besorolási fokozatban van és 

2. rendelkezik legalább 8 év szakmai gyakorlati idővel és 

3. pedagógus-szakvizsgával vagy a Rendelet 35. § (4) 
bekezdésében meghatározott pedagógus szakvizsgával 
egyenértékű képzettséggel.

2. Pedagógus I. besorolási fokozatban van és rendelkezik legalább 
20 év szakmai gyakorlati idővel

3. 2015. évi minősítési tervben szereplő, sikertelen minősítési 
eljáráson átesett pedagógus



Pedagógusminősítés 2017.
Nem kötelező minősítésekre jelentkezés

2. Mesterpedagógus fokozatra
1. legalább 20 év szakmai gyakorlati idővel ÉS
2. a Rendelet 21. §-a szerinti legalább 10 év 
vezetői vagy magasabb vezetői gyakorlattal ÉS
3. a Rendelet 21. §-a szerinti vezetői vagy 
magasabb vezetői megbízással ÉS
4. intézményvezetői szakképzettséget tanúsító 
pedagógus szakvizsga VAGY a Gyvt. hatálya alá 
tartozó intézményben betöltött pedagógus 
munkakör esetén gyermekvédelmi szakellátás 
témacsoportban megszerzett szociális 
szakvizsgával



Pedagógusminősítés 2017.
Nem kötelező minősítésekre jelentkezés

3. Kutatótanár fokozatra

- Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus besorolási 
fokozatban lévő pedagógus/pedagógiai 
előadó/pedagógiai szakértő munkakörű foglalkoztatott

- legalább 14 év szakmai gyakorlati idővel

- munkakörük ellátáshoz szükséges végzettséghez és 
szakképzettséghez kapcsolódó tudományos fokozat 
vagy 1984. szeptember 1-e után szerzett egyetemi 
tudományos fokozat (dr. univ.)

- rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat



Miniszteri döntés

1. 2016. szeptember 1-jén 7 évvel az öregségi 
nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolása 
pedagógus II. fokozatba

1. Ideiglenes pedagógus II. fokozatban lévők 
átsorolása pedagógus II. fokozatba

2017. január 1-től



A minősítési rendszerben tervezett 
változtatások



Az egyszerűsítés folyamata

• Jogszabályok tervezett módosítása 
(eljárásrendi, portfólióval kapcsolatos  határidők)

• Útmutatók, kézikönyvek 
aktualizálása (kötelező és szabadon 
választott dokumentumok számának 
csökkentése, indikátorok csökkentése)

• Informatikai felületek 
megfeleltetése



Összerendelés feltételei
• Adatok pontossága

– KIR-ben szereplő adatok hitelessége, 

aktualitása (munkakör, tantárgy, gyakornoki 

idő vége, vezetői beosztás, elérhetőségek)

– Változások bejelentése (nyilatkozat, kérelem 

megküldése a területileg illetékes POK számára)

– Visszamondások során jelzett információk

• Adott nap nem alkalmas – pedagógus, intézmény, 

intézményi delegált számára



A pontosabb összerendelések érdekében a 2017. évi 
minősítési eljárásra történő jelentkezés során több adatot 
fogunk bekérni a jelentkező pedagógustól:

– pedagógiai szakszolgálat illetve területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, valamint a munkakörök pontosítása

– gyógypedagógus esetén a munkakör, illetve feladatkör 
pontosítása

– nemzetiségi nyelv

– idegen nyelv

– stb.

Ugyanezen adatok megadására a szakértőket is meg 
fogjuk kérni, ehhez elérhető lesz informatikai felület.



Oszlanak a sötét felhők…



A Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági 
Főosztály érintett vezetői:

• dr. Szikora Ágnes főosztályvezető

• Gerendás János főosztályvezető-helyettes 
(Tanfelügyeleti Osztály)

• Marosi Katalin osztályvezető 
(Pedagógusminősítési Osztály)

• dr. Kovácsné Bodó Gabriella osztályvezető 
(Tanügy-igazgatási és Ellenőrzési Osztály)



A POK szerepe a PÉM, PSZE 
eljárásokban, önértékelésben

• Pedagógus adatbázis kezelése

• A PÉM és PSZE eljárások ügymenetének 
támogatása (kérvények elbírálása, kérdések 
megválaszolása, látogatási időpontok szervezése, stb.)

• Pedagógusok, intézményvezetők, szakértők 
tájékoztatása

• Kapcsolattartás a PÉM és PSZE résztvevőivel

• Az elektronikus felületekkel kapcsolatos 
segítségnyújtás



Pedagógusi/intézményi feladatok
• Megbízás elfogadása az informatikai felületen 

a publikálást követő 10 napon belül

– Visszamondások okai és következményei

• Portfólióértékelés megkezdése a látogatás 
előtti 30-25 nap között

– Hiánypótlási kérések jelzése a pedagógus felé

• Hiánypótlás dokumentumainak elkészítése a 
látogatást megelőző 20. napig

• Kapcsolatfelvétel



Pedagógusi/intézményi feladatok
• Kérdések a felületen a látogatás előtti 5. napig
• Látogatás napja

– Óra/foglalkozáslátogatás és megbeszélése – tematikus 
terv, óratervek

– Portfólió védése és szakmai beszélgetés a kérdések 
alapján

• Elégedettségmérő kérdőív kitöltése a látogatást 
követő 15. napig

• Eredmény letölthetősége: látogatást követő 20. 
nap

• Tanúsítvány: az eredmény közlésétől számított 15 
napig



Kérvények, kérelmek, kérdések
MINDEN ESETBEN KÉRELEM ELKÜLDÉSE AZ 

INTÉZMÉNY SZERINTI POK-NAK!!!

• Munkakör, tantárgy megváltozása a 
jelentkezéshez képest

• Akadályoztatás igazolása

- önhibán kívüli ok

- önhibából adódó ok



Nyilatkozatok az eljárás 
megszüntetésére vonatkozóan

Elnök nyilatkozata szakos szakértővel 
egyeztetve

- Plágium

- Kötelező dokumentumok hiánya

- Szabadon választott dokumentumok 
hiánypótlásának elmaradása

- Egyéb, az eljárás szabályos lefolytatásával 
kapcsolatos ok



Ezektől a felhőktől már nem kell 
megijedni…



Köszönöm a figyelmet!

Marosi Katalin
mb. osztályvezető

marosi.katalin@oh.gov.hu


