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A) Mi az Útmutató mellékletének célja? 

Az Útmutató melléklettel történő kiegészítése támogatni kívánja a gyakorló intézményvezetőket és a 

pedagógusminősítési szakértőket a minősítési eljárásra való felkészülésben. A jelen melléklet nem 

helyettesíti az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez c. szakmai kiadványt, csupán a 

pedagógus portfóliónak az intézményvezetői feladatkörhöz illeszkedő, specifikus tartalmairól kívánja 

tájékoztatni az érdekelteket. 

B) Hogyan értékelik az intézményvezetőt? 

Az intézményvezetőt pedagógusként értékelik, ugyanazon nyolc pedagóguskompetencia mentén, 

mint akik nem rendelkeznek intézményvezetői megbízatással. Az intézményvezető minősítési eljárása a 

326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet módosításáról szóló 99/2014. (III. 25.) kormányrendeletnek 

megfelelően történik. 

C) Miért van szükség intézményvezetői portfólióra? 

Az intézményvezető heti kötelező óraszáma a 2011. évi CXC. törvény 5. melléklete alapján 

intézménytípus és tanulólétszám függvényében heti 2-12 óra. Ezzel a csökkentett óraszámmal a 

köznevelési rendszer elismeri, hogy az intézményvezető feladatkörének jelentős részét a vezetői 

feladatok ellátása jelenti. Mindez aránytalanul nehezebb feladat elé állítja a minősítési eljárásban 

pedagógusként résztvevő intézményvezetőt azokkal szemben, akik heti 22-26 tanítási órát tartanak. A 

portfólióban a nevelő-oktató munka dokumentumai mellett megjelenő specifikusan vezetői 

dokumentumtípusok teljes körűen biztosítják az intézményvezető számára a választási lehetőséget a 

pedagóguskompetenciák bemutatására szolgáló dokumentumok között. Vannak olyan többcélú 

intézmények, amelyben az intézményvezetőnek nincs kötelezően előírt tanítási órája. Számukra nyújt 

segítséget a Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez – B) változat – Kötelező tanítási 

órával/foglalkozással nem rendelkező intézményvezető számára című Útmutató-kiegészítés. 

D) Milyen dokumentumokat tartalmaz az intézményvezető 

portfóliója, ha van kötelező tanítási órája? 

Az intézményvezető a portfóliójában hitelt érdemlően igazolja vezetői megbízatásának meglétét, azaz 

szkennelve feltölti a munkáltatója igazolását a vezetői megbízatás időtartamáról. 

Az intézményvezető, amennyiben van kötelező tanítási órája, a portfólió alapdokumentumai közé 

ugyanazokat a dokumentumtípusokat tölti fel, mint a többi pedagógus. 

A szabadon választható dokumentumok köre kibővült számukra, lehetővé téve, hogy a vezetői 

tevékenységükhöz közvetlenül kapcsolódó dokumentumok segítségével mutassák be a 

pedagóguskompetenciáikat. 
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E) Milyen szabadon választható dokumentumokat mutathat be 

az intézményvezető, ha van kötelező tanítási órája? 

Az intézményvezető a portfólió szabadon választható dokumentumai közé a tanítási 

tevékenységéhez, illetve a vezetői tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumokat is feltölthet. A vezetői 

tevékenységhez kapcsolódó dokumentumlista ajánlásként szolgál, bármilyen egyéb dokumentummal 

kiegészíthető, helyettesíthető.  

 

 Nevelőtestületének, intézmény tanuló közösségének profilja;  

 Éves belső ellenőrzési terv és reflexiója; 

 Megvalósult ellenőrzés teljes folyamatának leírása, az elkészült jegyzőkönyv, intézkedési terv 

bemutatása; 

 Intézményi szintű pedagógiai dokumentumok elkészítése, elfogadása folyamatának ismertetése; 

 Intézményi munkaterv, év végi beszámolóval; 

 Hospitálási napló; 

 Vezetői koncepció; 

 Nevelési értekezletek tervezése, témájának meghatározása, lebonyolítása; 

 Intézményi szintű pedagógiai projektek tervezése, megvalósítása; 

 Intézményfejlesztés dokumentumai; 

 Intézkedési tervek (koherenciák); 

 Intézményi szintű szakmai továbbképzések tervezése, lebonyolítása; 

 Intézményi innováció tervei; 

 Intézményben működő munkaközösségek, csoportok szakmai irányítása, tevékenységének 

ellenőrzése; 

 Pedagógusok fejlesztési terve; 

 Szülői szervezetekkel való kapcsolattartás módja, bevonásuk tervezése az intézmény hatékony 

működésébe; 

 Szülői fórum megszervezése; 

 Pedagógiai probléma feltárása, megoldása; 

 Konfliktuskezelés; 

 Intézmény kapcsolatrendszere és működtetése; 

 Közéleti szerepvállalásai; 

 Olyan dokumentum, amely az eddig esetleg hiányzó pedagóguskompetencia bemutatására 

alkalmas; stb. 

F) Mire figyeljen az intézményvezető a dokumentumok 

kiválasztása során? 

A vezetői portfólió tartalmában tekintettel van az intézményvezetői feladatkörből adódó 

specialitásokra, de a minősítési eljárásban pedagógusként kerül értékelésre. Alapvető elvárás, hogy az 

e-portfóliójába olyan dokumentumokat emeljen be, amelyekkel a pedagóguskompetenciák meglétét 

tudja igazolni. A kiválasztás során célszerű végiggondolni, melyik dokumentummal melyik 
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kompetenciát igazolja, hiszen a döntés az ő felelőssége. Mindez a pedagóguskompetenciák és a 

minősítési eljárás megbízható ismeretét feltételezi.  

G) Milyen etikai követelménynek kell a vezetői portfólió 

készítésekor megfelelni? 

A vezetői munkakörből adódóan az intézményvezető olyan intézményi dokumentumokkal is 

rendelkezhet, amely nem a saját, önálló szellemi terméke. Felhívjuk a figyelmét, hogy az 

Eredetiségnyilatkozattal kinyilvánítja, hogy a minősítési eljárás során önálló alkotó tevékenységének 

eredményeit nyújtja be. Közös szellemi termék esetén szükséges a szerzőtárs megnevezése és 

hozzájárulása a dokumentum felhasználásához. Amennyiben ezt önálló értékeléssel, reflexióval egészíti 

ki, a dokumentum alkalmassá válik a minősítő következtetések megállapítására.  
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Melléklet 

Munkáltatói igazolás 

Fenntartó neve:  .............................................................................................................................  

Fenntartó székhelye:  ....................................................................................................................  

Köznevelési intézmény neve:  ......................................................................................................  

Köznevelési intézmény székhelye:  ..............................................................................................  

Köznevelési intézmény OM-azonosítója:  ....................................................................................  

Az igazolást kitöltő személy neve (nem kötelező):  .....................................................................  

Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója igazolom, hogy 

 ..............................................................................................  nevű intézményvezetőnek, akinek 

- oktatási azonosítója:  .......................................................................................................  

- lakcíme:  ..........................................................................................................................  

- születési helye:  ...............................................................................................................  

- születési ideje:  ................................................................................................................  

- anyja neve:  .....................................................................................................................  

 ..................  év  .........................................  hó  ...........  napjától kezdődően visszavonásig 

kötelező tanítási óraszáma/óvodai foglalkozása hetente  ...................  óra.. 

Jelen igazolást nevezett személynek a pedagógusminősítéssel összefüggő e-portfólió feltöltése céljából 

adtam ki. 

Kelt.:  .............................................. ,  ................  . év  .............................  hó  ............  . nap 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás, bélyegző 

 


