
Tanfelügyelet, önértékelés GYIK 

 

Értesítést kaptam vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésről. Ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy 

nem rendelkezem vezetői pályázattal sem vezetői programmal. 

Amennyiben Ön nem rendelkezik vezetői pályázattal sem vezetői programmal, úgy a 

szakértőnek az interjú során adhat majd pontos információkat a kapcsolódó kompetenciáiról. 

 

Tagintézmény-vezető vagyok, mégis vezetői tanfelügyeletre jelöltek ki. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 146. § (5) Az intézményvezető ellenőrzése a köznevelési 

intézmény és annak tagintézménye vezetőjére, valamint a többcélú intézmény szervezeti és 

szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó intézményegységének 

vezetőjére (a továbbiakban együtt: intézményvezető) terjed ki. 

 

Tagintézmény-vezető vagyok, milyen dokumentumok alapján történik a vezetői 

ellenőrzés, önértékelés, hiszen pl. a pedagógiai program, SZMSZ a teljes intézményre 

vonatkozik? 

A vezetőkre vonatkozó eljárásrend alapján, a látogatás a vezetői kompetenciák 

megismerésére irányul, a helyi specialitások figyelembe vételével. (Például a pedagógiai 

program, SZMSZ, egyéb szabályozó dokumentumok tagintézményre vonatkozó részei, éves 

munkatervek, tagintézmény-vezetői beszámolók stb. alapján) 

 

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésem lesz. Nem egyértelmű számomra, hogy az 

ellenőrzésnek része-e az óralátogatás is? 

Az intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzésnek nem része a foglalkozás/tanóra látogatása. 

 

Tanfelügyeleti látogatásom lesz, de nem rendelkezem feltöltött portfólióval/nem elérhető 

a portfólióm. 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzésnek nem része a minősítés során feltöltött portfólió 

vizsgálata. Ha rendelkezésre áll, információt adhat a szakértőknek az adott pedagógusról. 



Informatikai hiba miatt nem tudtam feltölteni határidőre a pedagógiai programot a 

felületre, mi a teendő? 

A látogatást végző szakértők részére az intézmény honlapján is elérhetőek az iskola 

alapdokumentumai. A kérésükre elektronikus úton megküldhetőek más hiányzó 

dokumentumok is. 

 

Mikorra kell elkészíteni a pedagógus önértékelését, ha tanfelügyeleti ellenőrzése is lesz? 

Az önértékelés dokumentumainak a tanfelügyeleti látogatás időpontja előtt 15 nappal 

hozzáférhetőnek kell lenniük a felületen a szakértők számára. Addigra minden dokumentumot 

el kell készíteni és fel kell tölteni. 

 

Az intézményben az önértékeléseket el szeretnénk kezdeni, de nem érhető el az 

informatikai felület. 

Amennyiben az Ön intézményében nincs olyan pedagógus, vezető, aki érintett a tanfelügyeleti 

ellenőrzésben, az intézményi önértékelést támogató informatikai felület az Ön intézménye 

számára még nem került megnyitásra. Amennyiben - annak ellenére, hogy intézménye nem 

érintett a tanfelügyeleti látogatásban - szeretné az intézményi önértékelést a további 

egyszerűsítés átvezetése előtt megkezdeni, akkor kérjük, hogy ezt a területileg illetékes 

pedagógiai oktatási központnak írt kérvényében jelezze. 

 

 


