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Bevezető 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 86. §-a 

meghatározza, hogy a köznevelési intézmény ellenőrzése lehet pedagógiai-szakmai, 

törvényességi illetve hatósági. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (a 

továbbiakban: tanfelügyelet) egy országos, fenntartótól függetlenül minden 

intézményre kiterjedő, pedagógiai-szakmai ellenőrzés, amelynek célja a pedagógusok 

munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség 

javítása érdekében. A tanfelügyelet célját a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 145. § (1) bekezdése bontja ki: 

„145. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási 

intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános 

pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános 

pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az 

intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés 

eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez 

támogatást ad.” 

A tanfelügyelet tehát nemcsak a pedagógusok pedagógiai munkáját vizsgálja, hanem 

az intézményvezetők illetve a teljes intézmények működését is értékeli, visszajelzést 

ad a kiemelkedően működő vagy éppen fejlesztésre szoruló területekről. Alapvetően 

támogató, segítő, fejlesztő szándékú ellenőrzésről van szó azáltal, hogy pontosan 

beazonosítja, mely területen tud a pedagógus, intézményvezető, intézmény 

szakmailag fejlődni. 

2015-től a tanfelügyelet indulása óta a tanfelügyelet az alábbi típusokat foglalta 

magába: 

a. pedagógus ellenőrzése 

b. vezető ellenőrzése (intézményvezető, intézményegység-vezető, tagintézmény-

vezető) 

c. intézmény (tagintézmény, intézményegység) ellenőrzése 

 

A 2015-től megvalósult ellenőrzések tapasztalatai alapján megfogalmazódott a 

tanfelügyeleti rendszer további fejlesztésének és megerősítésének szükségessége, 

mellyel a Kormány A tanfelügyeleti rendszer megerősítése című koncepció alapján 
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egyes köznevelési feladatok végrehajtásáról szóló 1111/2020. (III. 20.) Korm. 

határozatban foglaltak szerint egyetért és támogatja azt. 

A Kormány határozatával összhangban, az EMMI rendelet 152/A. § - 152/M. §-a 

alapján a meglévő ellenőrzési típusok mellett létrejött a tanfelügyelet rendszerének egy 

olyan eleme, amely kifejezetten azokra a leginkább támogatásra szoruló 

intézményekre koncentrál, amelyekben a pedagógiai-szakmai munka minőségének 

javítása érdekében célzottan történik az elmaradás okainak feltárása és az okok 

megszüntetésére fókuszáló támogatás. A tanfelügyelet támogató jellege megmarad, 

sőt még inkább megerősödik. Ez az új típusú ellenőrzés az intézmények komplex 

ellenőrzése. 

1. A komplex ellenőrzés célja 
 

A komplex ellenőrzés a jelenleg működő tanfelügyelet legtöbb elemének és 

szabályának a fenntartása mellett a leginkább támogatást igénylő intézményekre 

fókuszál azzal a céllal, hogy elsősorban ott kerüljön sor a komplex ellenőrzésre, ahol 

előre meghatározott, objektív adatok, mutatók alapján lemaradása van az adott 

köznevelési intézménynek, és a lemaradás megszüntetéséhez az intézménynek 

célzott szakmai támogatásra van szüksége. 

Az ellenőrzés az intézményműködés, az intézményvezetés és a pedagógusi 

tevékenységek eredményességét és szakszerűségét vizsgáló területek ellenőrzésére 

összpontosít. A komplex ellenőrzés megteremti annak a lehetőségét, hogy az eljárás 

keretében megvalósuló ellenőrzés során megtörténjen az intézményi, 

intézményvezetési és pedagógusi szakmai működésben az országos átlagértékektől 

való elmaradás okainak, vagy az intézmény esetében a külső-belső környezeti 

tényezőkre figyelemmel az intézményi kifogásolható működési formák rendszerszintű 

feltárása, és az okok megszüntetése érdekében megfogalmazott szakértői 

javaslatokra támaszkodva az intézményben folyó munka színvonala növekedjen. 

2. A komplex ellenőrzés célcsoportja 
 

A komplex ellenőrzés eljárásrendjét meghatározó EMMI rendelet 152/B. §-a részletezi 

azt, hogy mely mutatók alapján kerülhet sor egy intézményben komplex ellenőrzésre. 
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Ennek megfelelően a komplex ellenőrzésbe az intézmények a következő szempontok 

alapján kerülnek kiválasztásra (a továbbiakban: bekerülési szempontok): 

a. az intézmény vagy az intézményvezető az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés szakértői értékelése alapján 

- legalább három területen hatvan százalék alatti eredményt ért el, vagy 

- egy területen harminc százalék alatti eredményt ért el, vagy 

b. az adott intézmény az országos kompetenciamérés legutóbbi nyilvánosságra 

hozott eredményei alapján bármelyik mérésben érintett évfolyamon, bármelyik 

vizsgált kompetenciaterületen a családiháttér-indexet figyelembe véve az adott 

intézménytípusra számított és a hivatal által nyilvánosságra hozott országos 

átlagértékénél statisztikailag kimutathatóan gyengébb eredményt ért el, vagy 

c. a hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben a 

legutóbbi két adatfelvételkor rögzített intézményi szintű lemorzsolódási mutatók 

közül bármelyik jelentősen meghaladja az adott intézménytípusra a hivatal által 

számított megyei vagy országos átlagértéket, vagy az intézmény legalább két 

adatfelvétel során romló tendenciát mutat bármelyik lemorzsolódási mutató 

esetében, vagy 

d. az intézmény az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés kapcsán készített 

fejlesztési vagy intézkedési tervet nem töltötte fel a hivatal által működtetett 

informatikai támogató rendszerbe. 

Az ellenőrzés alá vont intézményeket az oktatásért felelős miniszter jelöli ki az Oktatási 

Hivatal javaslata alapján. 

 

Mivel a köznevelési intézmények számos, különböző köznevelési alapfeladatot 

láthatnak el állami tantervi, tartalmi szabályozók, ágazati jogszabályok és pedagógiai-

nevelési elvek alapján, és mivel ezeknek a köznevelési alapfeladatoknak a pedagógiai, 

köznevelés szervezési, szakmai, pedagógiai-értékelési és szervezeti működési 

szempontrendszere nem egységesíthető a köznevelési alapfeladatok és 

intézménytípusok szerteágazó sajátosságai miatt, ezért a komplex ellenőrzés egy 

intézményen belül csak adott intézményegységre, intézményegységekre vonatkozik. 

Mivel az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának, szervezeti működésének 

hatékonysága és eredményessége elválaszthatatlan a pedagógusok és az intézmény 

vezetőjének munkájától, ezért a komplex ellenőrzés keretében pedagógusellenőrzés, 



Komplex Útmutató A komplex ellenőrzést végző szakértők 

 

5 

 

vezetőellenőrzés és intézményellenőrzés folyamatai valósulnak meg 

(részfolyamatok). 

3. A komplex ellenőrzést végző szakértők 
 

A komplex ellenőrzést olyan Mesterpedagógus fokozatban lévő szakértők végzik, akik 

részt vettek az Oktatási Hivatal által szervezett, komplex ellenőrzésre irányuló 

felkészítésen. 

Komplex ellenőrzés keretében pedagógus ellenőrzésében kettő, vezető 

ellenőrzésében kettő, míg intézmény ellenőrzésekor három szakértő látja el az 

ellenőrzéssel járó feladatokat. Az EMMI rendelet alapján a komplex ellenőrzést végző 

szakértői bizottság tagjai az intézményi ellenőrzést végző szakértővel szemben 

támasztott feltételeknek megfelelő vezetőszakértő és legalább egy, legfeljebb három 

szakértő. A komplex ellenőrzést végző szakértői bizottság a komplex ellenőrzési 

eljárásba külső, megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértőt is bevonhat. 

A szakértők kijelölésének feltételei a jogszabályban meghatározott módon eltérhetnek 

az EMMI rendelet szakértők kijelölésére vonatkozó 59. és 59/A. alcímben 

meghatározottaktól. 

4. A komplex ellenőrzés folyamata 
 

Egy komplex ellenőrzés részfolyamatokból áll, melyek a következők: 

 három (vagy több) pedagógus értékeléséből, 

 egy intézményvezetői (aki az intézményegységet vezeti) értékelésből, 

 egy intézmény (tagintézmény / intézményegység) értékeléséből, 

 egy komplex értékelésből, mely az előző pontokban felsorolt értékelések 

alapján szerzett tapasztalatokra és a kapcsolódó elvárások értékelésére 

épül. 

Minden részfolyamatot szakértői bizottságok bonyolítanak le. A pedagógus és vezetői 

részfolyamatok szakértői bizottsága két főből, az intézményi és a komplex 

részfolyamatok szakértői bizottsága három főből áll. 
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4.1. Tervezés, szervezés, előkészítés 
 

A komplex ellenőrzésbe bekerült intézmény/tagintézmény/intézményegység (a 

továbbiakban: intézmény) vezetőjét az Oktatási Hivatal az ellenőrzést megelőző hónap 

tizedik napjáig az informatikai támogató rendszer útján értesíti a tervezett ellenőrzés 

tényéről. Az intézmény vezetője az értesítést követő három napon belül értesíti az 

intézmény fenntartóját arról, hogy az intézményben komplex ellenőrzésre kerül sor. 

Az ellenőrzésben érintettek – intézményellenőrzés esetén az intézmény vezetője – az 

ellenőrzést megelőző hónap huszadik napjáig feltöltik az informatikai támogató 

rendszerbe az EMMI rendelet 148. § (1), 149. § (1), 150. § (1) és 152/F bekezdésekben 

meghatározott, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat. A látogatás időpontja 

előtt legkésőbb húsz nappal az Oktatási Hivatal elérhetővé teszi a szakértők számára 

az ellenőrzés előkészítéséhez szükséges és rendelkezésre álló, a pedagógusra, 

vezetőre és intézményre vonatkozó adatokat és dokumentumokat. 

Az Oktatási Hivatal kiválasztja és az informatikai rendszer útján értesíti a komplex 

ellenőrzést végző szakértőket az ellenőrzés időpontjáról. Az EMMI rendelet 154. § (1) 

bekezdésében meghatározottaktól eltérően pedagógus ellenőrzésében az érintett 

pedagógussal azonos intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai 

gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet részt. Továbbá a szakértők kijelölésekor az 

Oktatási Hivatal eltérhet az egyházi fenntartó és a felsőoktatási intézmények által 

fenntartott intézményekre, valamint a nemzetiségi feladatot ellátó intézményekre 

vonatkozó szabályozástól. 

Az ellenőrzés vezetésére kijelölt szakértő – az általános tanfelügyeleti eljárással 

megegyező módon − az ellenőrzés időpontja előtt legalább tizenöt nappal felveszi a 

kapcsolatot az érintett intézmény vezetőjével, szakértőtársával vagy társaival és 

egyeztetik az ellenőrzés ütemezésével és tartalmával kapcsolatos részleteket. 

Pedagógusellenőrzés esetén az egyeztetésbe az érintett pedagógust is be kell vonni. 

Ebben a szakaszban a szakértők egyeztetnek arról is, hogy a bekerülési szempontot 

figyelembe véve, milyen kiegészítő dokumentumok elemzésére van szükség, illetve 

milyen további interjúkérdések megfogalmazása szükséges az elvárások 

értékeléséhez. A kiegészítő dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módjáról a 

vezető szakértő egyeztet az intézmény vezetőjével. A kiegészítő dokumentumokat, 

illetve az interjúkérdéseket a látogatási napról készült jegyzőkönyv megfelelő részében 

fel kell tüntetni. 
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4.2. Adatgyűjtés 
 
A komplex ellenőrzés előzetes felkészülés és helyszíni ellenőrzés szakaszaiban 

végzett szakértői adatgyűjtésre vonatkozóan nincs külön szabályozás, arra a 

Tanfelügyeleti kézikönyvben megfogalmazottak érvényesek. 

 

4.3. Megvalósítás 
 

4.3.1. Részfolyamatok – pedagógus, vezető, intézmény ellenőrzése 
 

Komplex ellenőrzés keretében pedagógusellenőrzés alkalmával az intézmény 

legalább három pedagógusának ellenőrzésére kerül sor, akiknek a személyét az 

Oktatási Hivatal jelöli ki. 

Alapvetően a pedagógusok ellenőrzését követően történik meg az intézmény 

vezetőjének és magának az intézménynek az ellenőrzése. Az ellenőrzésbe való 

kijelölésnél az EMMI rendelet pedagógusra és vezetőre vonatkozó 146. § (2a) és (6) 

bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 

A pedagógus, vezető és intézményellenőrzés részfolyamatait követően az erre a 

feladatra kijelölt szakértők elkészítik az intézményre vonatkozó komplex összegző 

értékelést. A komplex összegző értékelést végző szakértők csak a 

dokumentumelemzés és értékelés feladatait látják el, az ellenőrzés ezen szakaszában 

nem kerül sor az intézményben helyszíni ellenőrzésre. 

 

4.3.2. Értékelés – pedagógus, vezető, intézmény értékelése 
 
Mindhárom ellenőrzés típusban az értékeléskor a szakértők a pedagógiai-szakmai 

munkát egyrészt az általános tanfelügyeleti elvárások szerint értékelik, melynek során 

az elvárások értékelése mellett az adott területet lefedő, az értékelési szempontok 

alapján meghatározott tevékenységeket is értékelik „Kiemelkedő”, „Megfelelő”, 

„Fejleszthető” skálán. Ezen túlmenően megvizsgálják a komplex ellenőrzésbe történt 

bekerülési szemponthoz tartozó elvárások teljesülését is (komplex elvárások). Az 

értékelés az általános tanfelügyeleti eljárással megegyező módon ebben az esetben 

is kategorizált és szöveges formában történik. A szakértők az ellenőrzés során 

figyelembe veszik az intézményben lefolytatott önértékelések eredményeit is 

(fejlesztési tervek, intézkedési terv). Az értékelést a tanfelügyeleti értékelőfelületen 

minden szakértő minden elvárás tekintetében elvégzi. Az értékeléskor lehetőség van 
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arra is, hogy – amennyiben a szakértő a tapasztalatok alapján indokoltnak tartja – 

értékeljen nem a bekerülési szemponthoz tartozó elvárásokat is. 

 

Az értékelés szakmaiságára vonatkozóan a Tanfelügyeleti kézikönyv 2.5. Értékelés 

részében megfogalmazottak érvényesek. Az ellenőrzés akkor tekinthető lezártnak, ha 

a vezető tanfelügyelő által kitöltött végleges értékelést az ellenőrzést követő tizenöt 

napon belül a tanfelügyelő társ, intézményellenőrzéskor a szakértő társak is 

jóváhagyta/jóváhagyták. 

 

A szakértők az ellenőrzés eredményére, tapasztalataira támaszkodva olyan fejlesztési 

javaslatokat fogalmaznak meg, amelyeket figyelembe véve az értékeltek pedagógiai-

szakmai munkája eredményességében bekövetkező emelkedés összességében 

hozzájárul az intézményben folyó munka hatékonyságának növekedéséhez. A 

végleges értékelést a vezető szakértő tölti ki az informatikai felületen. 

Az értékeltek (az ellenőrzésben érintett pedagógusok, az intézmény vezetője, 

intézményellenőrzést követően az intézmény vezetője) a szakértői javaslatok 

figyelembevételével a szakértők által javasolt időszakra vonatkozóan fejlesztési, illetve 

intézkedési tervet készítenek, melyet az Oktatási Hivatal informatikai felületére 

töltenek fel (2. melléklet). 

 

4.4. A komplex összegző értékelés 
 
A pedagógus-, vezető- és intézményellenőrzés részfolyamatok lezárását követően a 

komplex szakértői csoport a részfolyamatokban született értékelések 

figyelembevételével az ellenőrzést követő harminc napon belül a komplex összegző 

elvárások mentén elkészíti a komplex összegző értékelést az informatikai támogató 

rendszerben. Az értékelést a vezető szakértő megküldi az intézmény fenntartója 

számára. A szakértők az értékelésben célkitűzés(eke)t, határidő(ke)t és fejlesztési 

módo(ka)t rögzítenek az intézmény számára, amelyek segítik az intézmény vezetőjét 

abban, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatok valóban a szakértők által 

feltárt problémák okainak megszüntetéséhez járuljanak hozzá. 

A komplex szakértői értékelés alapján az intézmény vezetője az intézmény 

fenntartójával együttműködve, az értékelés kézhez vételétől számított harminc napon 

belül intézkedési tervet készít, majd azt feltölti az informatikai támogató rendszerbe. 
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Az intézkedési terv feltöltésekor kötelezően rögzíteni kell a célkitűzés(eke)t, 

határidő(ke)t és fejlesztési módo(ka)t (2. melléklet). 

Az intézményvezető az intézkedési tervben a komplex ellenőrzés során készült 

szakértői értékelés megállapításainak megfelelő kötelező pedagógus-továbbképzést 

írhat elő a pedagógus(ok) számára. 

 

4.5. Az ellenőrzés lezárása 
 

A részfolyamatok részleteit, az esetleges rendkívüli eseményeket, azok kezelésének 

módját és az érintettek megjegyzéseit az érintettek a látogatási nap végén 

jegyzőkönyvben rögzítik, aláírják és legkésőbb az ellenőrzést követő napon a vezető 

tanfelügyelő feltölti az informatikai felületre (1. melléklet). Az aláírt jegyzőkönyv eredeti 

példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt évig megőrzi. 

A komplex ellenőrzés részfolyamataiban érintettek – pedagógus, vezető, intézmény 

esetében az intézmény vezetője − a látogatást követően, de még a szakértői értékelés 

rögzítésének határideje lejártáig értékelést tölthetnek ki az ellenőrzést végző szakértők 

munkájáról az informatikai támogató rendszerben. Ez az értékelés azonban nem 

vonatkozik a komplex összegző értékelést készítő szakértőkre. 

 

4.6. A komplex ellenőrzés utókövetése 
 
Annak érdekében, hogy a komplex ellenőrzés elérje célját, vagyis a komplex összegző 

szakértői értékelésben megfogalmazott szakértői javaslatokra támaszkodva 

elkészített intézkedési terv megvalósításával az ellenőrzésbe bekerült intézményben 

folyó pedagógiai-szakmai munka színvonala, a működés hatékonysága növekedjen, 

az intézkedési tervben meghatározott célok végrehajtását az Oktatási Hivatal 

szakértők bevonásával, utóellenőrzés keretében ellenőrzi. Ekkor a szakértők azt 

vizsgálják, hogy az intézmény hogyan valósította meg az intézkedési tervben 

megfogalmazott célokat (azok időarányos részét). Az utóellenőrzés eredményeiről az 

Oktatási Hivatal jelentést készít az oktatásért felelős miniszter számára, mely 

tartalmazza az utóellenőrzésbe bevont intézmények nevét, megjelölve azt, ha az 

intézmény az intézkedési tervben foglaltakat nem hajtotta végre. 
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5. A komplex ellenőrzésben alkalmazott módszerek és eszközök  
 

A komplex ellenőrzésre vonatkozóan a jogszabály nem határoz meg külön erre az 

ellenőrzés típusra érvényes módszereket és eszközöket. Az általános tanfelügyeleti 

eljárásoknak megfelelően a komplex ellenőrzés részfolyamataiban is a következő 

módszereket alkalmazzák az ellenőrzést végző szakértők: 

 dokumentumelemzés 

 megfigyelés 

 interjú 

Az egyes ellenőrzés típusokban használt eszközök kapcsán szintén a Tanfelügyeleti 

kézikönyvben felsorolt eszközöket és vizsgálati szempontokat, kérdéseket kell alapul 

venni, azzal a kiegészítéssel, hogy a komplex ellenőrzést végző szakértők az előzetes 

felkészülés szakaszában az egyeztetéskor meghatározzák azt, hogy az intézmény 

bekerülési szempontjához tartozó elvárások értékeléséhez, az elmaradás 

okának/okainak feltárásához milyen kiegészítő dokumentumok vizsgálatára van 

szükség, illetve a vizsgálati szempontokat és az interjúkat milyen további kérdésekkel 

kell kiegészíteni annak érdekében, hogy kellő mennyiségű információhoz juthassanak 

az értékelés elvégzéséhez. Az interjúk alanyainak kiválasztására szintén a 

Tanfelügyeleti kézikönyv intézménytípusonkénti mellékleteiben olvasható szabályok 

érvényesek. 
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6. A komplex ellenőrzés bekerülési szempontjai és az elvárások 

 

A komplex ellenőrzést végző szakértők az intézményre vonatkozó bekerülési 

szemponthoz tartozó elvárások értékelésével tárják fel a hiányosságok okait, 

fogalmazzák meg szakmai javaslataikat. 

 

6.1. Pedagógus komplex ellenőrzésében alkalmazott elvárások 
 

Szempontok Elvárások 

1. Az intézmény vagy az 
intézményvezető az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
szakértői értékelése 
alapján legalább három 
területen hatvan 
százalék alatti 
eredményt ért el. 

● A pedagógus részt vesz az intézményfejlesztés 

érdekében tervezett tevékenységek 

megvalósításában. 

 
● Az intézményfejlesztés érdekében a 

feladatmeghatározásnak megfelelően tervezett 

tevékenységeket a meghatározott sikerkritériumok 

alapján teljesíti. 

 
● Az intézményfejlesztés érdekében külső 

szakemberek támogatását veszi igénybe. 

2. Az intézmény vagy az 
intézményvezető az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
szakértői értékelése 
alapján egy területen 
harminc százalék alatti 
eredményt ért el. 

● A pedagógus részt vesz az intézményfejlesztés 

érdekében tervezett tevékenységek 

megvalósításában. 

 
● Az intézményfejlesztés érdekében a 

feladatmeghatározásnak megfelelően tervezett 

tevékenységeket a meghatározott sikerkritériumok 

alapján teljesíti. 

 
● Az intézményfejlesztés érdekében külső 

szakemberek támogatását veszi igénybe. 

3. Az intézmény az 
országos 
kompetenciamérés 
legutóbbi 
nyilvánosságra hozott 
eredményei alapján 
bármelyik mérésben 
érintett évfolyamon, 
bármelyik vizsgált 

● Pedagógiai gyakorlatában tudatosan jelen van a 

tanulói kompetenciák fejlesztése. 

 
● Az alulteljesítők kompetenciáit differenciált 

feladatadással és motivációjuk erősítésével 

fejleszti. 
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kompetenciaterületen a 
családiháttér-indexet 
figyelembe véve az adott 
intézménytípusra 
számított és az Oktatási 
Hivatal által 
nyilvánosságra hozott 
országos átlagértékénél 
statisztikailag 
kimutathatóan 
gyengébb eredményt ért 
el. 

● Tanulócsoportjaiban az egyéni eredményeket 

nyomon követi és elemzi, a lemaradás okait 

vizsgálja. 

4. Az Oktatási Hivatal 
által működtetett korai 
jelző- és pedagógiai 
támogató rendszerben a 
legutóbbi két 
adatfelvételkor rögzített 
intézményi szintű 
lemorzsolódási mutatók 
közül bármelyik 
jelentősen meghaladja 
az adott 
intézménytípusra a 
Hivatal által számított 
megyei vagy országos 
átlagértéket, vagy az 
intézmény legalább két 
adatfelvétel során romló 
tendenciát mutat 
bármelyik 
lemorzsolódási mutató 
esetében. 

● Folyamatosan nyomon követi a tanulók tanulmányi 

teljesítményét és hiányzását. Szükség esetén 

intézkedéseket kezdeményez. 

 
● A lemorzsolódással veszélyeztetett, alulteljesítő 

tanulók számára rendszeresen felzárkóztató 

programot szervez. 

 
● Az intézményi jelzőrendszer működtetéséhez 

rendszeresen adatot szolgáltat. 

 
● A lemorzsolódással veszélyeztetett, alulteljesítő 

tanulók érdekében kezdeményezően 

együttműködik a családdal, kollégákkal és külső 

szakemberekkel. 

5. Az intézmény az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
kapcsán készített 
fejlesztési vagy 
intézkedési tervet nem 
töltötte fel az Oktatási 
Hivatal által működtetett 
informatikai támogató 
rendszerbe. 

● A pedagógus az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés kapcsán a vezetővel egyeztetett 

fejlesztési tervét az eljárásrendben meghatározott 

határidőre elkészítette. 

 
● A pedagógus az elkészített fejlesztési tervének 

feltöltését és az abban megjelenő tevékenységek 

megvalósulását nyomon követi. 

 
● A pedagógus ismeri az országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzéssel összefüggésben az 

értékelést követően elkészítendő fejlesztési tervre 

vonatkozó eljárásrendi szabályokat, és azokat be 

is tartja. 
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6.2. Vezető komplex ellenőrzésében alkalmazott elvárások 
 

Szempontok Elvárások 

1. Az intézmény vagy az 
intézményvezető az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
szakértői értékelése 
alapján legalább három 
területen hatvan 
százalék alatti 
eredményt ért el. 

● Az előző vezetőellenőrzés szakértői értékelése 

alapján 60% alatti eredményt mutató területeken az 

alulteljesítés okait feltárja. 

 
● A vezető önfejlesztése érdekében tervezett céljai 

összhangban vannak a fejleszthető 

tevékenységekkel, ütemezésük reális, és a 

hozzájuk tervezett tevékenységek teljesíthetők. 

 
● A vezető fejlesztési tervében a fejlesztési célok 

mérhetők, meghatározza azokat az indikátorokat, 

melyek mentén a sikerkritériumok teljesítése 

megállapítható. 

 
● A vezető fejlesztési tervében tervezett 

tevékenységek teljesülését és értékelését évente 

elvégzi a sikerkritériumok tükrében. 

 

● A vezető a stratégiai dokumentumait a fejlesztési 

terv megvalósítása érdekében felülvizsgálta, 

szükség szerint módosította. 

 
● Közösen dolgozza ki a szakmai 

munkaközösségekkel az okfeltáró, tervező és 

megvalósító folyamatokat. 

 
● Az előző intézményellenőrzés szakértői értékelése 

alapján 60% alatti eredményt mutató területeken az 

alulteljesítés okait feltárja a nevelőtestület 

bevonásával. 

 
● Együttműködést kezdeményez a fenntartóval a 

60% alatti eredményt mutató területekre 

megfogalmazott fejlesztési lehetőségek konstruktív 

megvalósításában. 

 
● Az intézmény intézkedési tervében meghatározott 

fejlesztések eredményességének érdekében külső 

szakemberekkel működik együtt. 
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2. Az intézmény vagy az 
intézményvezető az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
szakértői értékelése 
alapján egy területen 
harminc százalék alatti 
eredményt ért el. 

● Az előző vezetőellenőrzés szakértői értékelése 

alapján 30% alatti eredményt mutató területen az 

alulteljesítés okait feltárja. 

 
● A vezető önfejlesztése érdekében tervezett céljai 

összhangban vannak a fejleszthető 

tevékenységekkel, ütemezésük reális, és a 

hozzájuk tervezett tevékenységek teljesíthetők. 

 
● A vezető fejlesztési tervében a fejlesztési célok 

mérhetők, meghatározza azokat az indikátorokat, 

melyek mentén a sikerkritériumok teljesítése 

megállapítható. 

● A vezető fejlesztési tervében tervezett 

tevékenységek teljesülését és értékelését évente 

elvégzi a sikerkritériumok tükrében. 

 
● A vezető a stratégiai dokumentumait a fejlesztési 

terv megvalósítása érdekében felülvizsgálta, 

szükség szerint módosította. 

 
● Közösen dolgozza ki a szakmai 

munkaközösségekkel az okfeltáró, tervező és 

megvalósító folyamatokat. 

 
● Az előző intézményellenőrzés szakértői értékelése 

alapján 30% alatti eredményt mutató területen az 

alulteljesítés okait feltárja a nevelőtestület 

bevonásával. 

 
● Együttműködést kezdeményez a fenntartóval a 

30% alatti eredményt mutató területre 

megfogalmazott fejlesztési lehetőségek konstruktív 

megvalósításában. 

 
● Az intézmény intézkedési tervében meghatározott 

fejlesztések eredményességének érdekében külső 

szakemberekkel működik együtt. 

3. Az intézmény az 
országos 
kompetenciamérés 
legutóbbi 
nyilvánosságra hozott 
eredményei alapján 

● Biztosítja és ellenőrzi a kompetenciamérés 

eredményének elemzése alapján hozott 

intézkedési tervben megfogalmazott célok és 

feladatok megvalósulását. 
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bármelyik mérésben 
érintett évfolyamon, 
bármelyik vizsgált 
kompetenciaterületen a 
családiháttér-indexet 
figyelembe véve az adott 
intézménytípusra 
számított és az Oktatási 
Hivatal által 
nyilvánosságra hozott 
országos átlagértékénél 
statisztikailag 
kimutathatóan 
gyengébb eredményt ért 
el. 

 
● A kompetenciamérés eredményének elemzésére 

alapozva határozza meg az éves munkatervben az 

eredmények javítását célzó fejlesztési célokat, 

feladatokat. 

 
● A kompetenciamérés eredményei alapján tervezi 

meg a tantárgyfelosztásban évfolyamonként, 

területenként a felzárkóztató/fejlesztő 

foglalkozások számát. 

4. Az Oktatási Hivatal 
által működtetett korai 
jelző- és pedagógiai 
támogató rendszerben a 
legutóbbi két 
adatfelvételkor rögzített 
intézményi szintű 
lemorzsolódási mutatók 
közül bármelyik 
jelentősen meghaladja 
az adott 
intézménytípusra a 
Hivatal által számított 
megyei vagy országos 
átlagértéket, vagy az 
intézmény legalább két 
adatfelvétel során romló 
tendenciát mutat 
bármelyik 
lemorzsolódási mutató 
esetében 

● Minden esetben vizsgálja azon tanulócsoportok 

teljesítményét, ahol negatív változás történt a 

tanulmányi átlagban a két adatfelvétel között. 

 
● A hiányzással kapcsolatos jelzőrendszer 

működését irányítja, ellenőrzi. 

 
● A tanulói lemorzsolódás megelőzését célzó 

tevékenységek megjelennek az intézmény éves 

munkatervében. 

 
● Az egyéni fejlődési utak támogatását szolgáló 

tevékenységeket és programokat aktívan 

támogatja, és megteremti azok feltételeit. 

5. Az intézmény az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
kapcsán készített 
fejlesztési vagy 
intézkedési tervet nem 
töltötte fel az Oktatási 
Hivatal által működtetett 
informatikai támogató 
rendszerbe. 

● A vezető az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésben részt vett pedagógusok fejlesztési 

tervét ismeri, megvalósítását támogatja és 

határidőre feltölti az Oktatási Hivatal által 

működtetett informatikai felületre. 

● A vezető az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzését követően az eljárásrendben 

meghatározott határidőre elkészítette a fejlesztési 

tervét és feltöltötte az Oktatási Hivatal által 

működtetett informatikai felületre. 
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● A vezető ismeri az Oktatási Hivatal által 

működtetett informatikai támogató rendszer 

használatát, az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzéshez kapcsolódó fejlesztési vagy 

intézkedési tervek feltöltését határidőre elvégzi. 

● A vezető ismeri az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés intézményre vonatkozó eljárásrendjét 

és azt betartja, illetve betartatja. 

 

6.3. Intézmény komplex ellenőrzésében alkalmazott elvárások 
 

Szempontok Elvárások 

1. Az intézmény vagy az 
intézményvezető az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
szakértői értékelése 
alapján legalább három 
területen hatvan 
százalék alatti 
eredményt ért el. 

● Az intézmény vizsgálja a pedagógusok előző 

tanfelügyeleti értékelésének eredményei közötti 

összefüggéseket a szakértői értékelés alapján 60% 

alatti eredményt mutató intézményi értékelési 

területek szempontjából. 

 
● A szakértői értékelés alapján alulteljesített 

intézményi területek feltárt okaira releváns 

tevékenységeket tervez. 

 
● Az intézményfejlesztés érdekében tervezett célok 

reálisak, ütemezettek és a hozzárendelt 

tevékenységek teljesíthetők. 

 
● Az intézkedési tervben mérhető fejlesztési célokat 

fogalmaz meg, melyekhez indikátorokat rendel és 

sikerkritériumokat határoz meg. 

 
● Az intézkedési tervben megjelenő tevékenységek 

teljesülését és értékelését tanév/nevelési év végén 

elvégzi a sikerkritériumok tükrében. 

2. Az intézmény vagy az 
intézményvezető az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
szakértői értékelése 
alapján  egy területen 

● Az intézmény vizsgálja a pedagógusok előző 

tanfelügyeleti értékelésének eredményei közötti 

összefüggéseket a szakértői értékelés alapján 

alulteljesített intézményi terület szempontjából. 
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harminc százalék alatti 
eredményt ért el. 

● A szakértői értékelés alapján alulteljesített 

intézményi terület feltárt okaira releváns 

tevékenységeket tervez. 

 
● Az intézmény intézkedési tervében megjelenő 

fejlesztési célok és tevékenységek összhangban 

vannak a szakértői értékelésben meghatározott 

fejleszthető tevékenységekkel. 

 
● Az intézményellenőrzés eredményére épülő 

intézkedési tervben tervezett célok és 

tevékenységek az alulteljesített terület 

szempontjából relevánsak. 

 
● Az intézményi intézkedési tervet megküldi a 

fenntartónak, és megvalósítása érdekében azzal 

folyamatosan együttműködik. 

 
● A szakértői értékelés alapján alulteljesített 

intézményi terület fejlesztésébe szükség esetén 

bevonta a fenntartót. 

 
● Az intézményfejlesztés érdekében tervezett célok 

reálisak, ütemezettek, és a hozzárendelt 

tevékenységek teljesíthetők. 

 
● Az intézkedési tervben mérhető fejlesztési célokat 

fogalmaz meg, melyekhez indikátorokat rendel és 

sikerkritériumokat határoz meg. 

 
● Az intézkedési tervben megjelenő tevékenységek 

teljesülését és értékelését tanév/nevelési év végén 

elvégzi a sikerkritériumok tükrében. 

3. Az intézmény az 
országos 
kompetenciamérés 
legutóbbi 
nyilvánosságra hozott 
eredményei alapján 
bármelyik mérésben 
érintett évfolyamon, 
bármelyik vizsgált 
kompetenciaterületen a 
családiháttér-indexet 
figyelembe véve az adott 
intézménytípusra 

● Az intézmény a kompetenciamérés eredményeinek 

elemzése alapján (mérési területenként és érintett 

évfolyamonként) intézkedési tervet készít a 

nevelőtestület bevonásával. 

 
● A mérési eredmények javítása érdekében hozott 

intézkedési terv és éves munkaterv koherenciája 

érvényesül. 
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számított és az Oktatási 
Hivatal által 
nyilvánosságra hozott 
országos átlagértékénél 
statisztikailag 
kimutathatóan 
gyengébb eredményt ért 
el. 

● Az intézmény mindent megtesz annak érdekében, 

hogy a kompetenciamérés központi 

kiértékeléséhez a kitöltött tanulói családi 

háttérindex kérdőívek rendelkezésre álljanak. 

4. Az Oktatási Hivatal 
által működtetett korai 
jelző- és pedagógiai 
támogató rendszerben a 
legutóbbi két 
adatfelvételkor rögzített 
intézményi szintű 
lemorzsolódási mutatók 
közül bármelyik 
jelentősen meghaladja 
az adott 
intézménytípusra a 
Hivatal által számított 
megyei vagy országos 
átlagértéket, vagy az 
intézmény legalább két 
adatfelvétel során romló 
tendenciát mutat 
bármelyik 
lemorzsolódási mutató 
esetében. 

● A nevelőtestület által elfogadott protokoll alapján az 

intézmény jelzőrendszert működtet. 

 
● Az intézményben minden esetben vizsgálják a 

tanulói hiányzások okát. 

 
● Az iskolai lemorzsolódást megelőző 

tevékenységek az okok feltárására épülnek, és 

több terület fejlesztésére irányulnak. 

 
● A megelőző tevékenységek megvalósulását az 

intézmény folyamatosan monitorozza. 

 
● A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

számára az intézmény felzárkóztató programokat 

szervez, és azon való részvételüket motiválja. 

 
● A lemorzsolódás csökkentése érdekében az 

intézmény eredményesen együttműködik a 

családdal és külső szakemberekkel. 

 
● Az iskolai lemorzsolódás csökkentését elősegítő, 

KIR-ben rögzített tevékenységek megvalósultak, 

nyomon követhetők az intézményi tervező és 

megvalósítási dokumentumokban. 

5. Az intézmény az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
kapcsán készített 
fejlesztési vagy 
intézkedési tervet nem 
töltötte fel az Oktatási 
Hivatal által működtetett 
informatikai támogató 
rendszerbe. 

 
● A munkatervben (vagy az intézmény saját 

kidolgozott dokumentumában) megjelenik az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

intézményi feladatainak tervezése (önértékelési 

folyamatok, fejlesztési- és intézkedési tervek 

elkészítése, feltöltése), a feladatok, felelősök 

kijelölésével. 

● Az intézményi éves beszámolóban megjelenik az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 
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intézményi feladatainak elvégzése (fejlesztési 

tervek, intézkedési terv elkészítése, feltöltése, 

értékelés, intézkedési terv fenntartóhoz történő 

eljuttatása). 

● Az intézmény a lefolytatott tanfelügyeleti 

eljárásokat követően ellenőrzi és nyomon követi a 

fejlesztési tervek és az intézkedési terv 

elkészítését és feltöltését az informatikai támogató 

rendszerbe. 

 

 

6.4. Komplex összegző értékelés elkészítésénél alkalmazott elvárások 
 

A komplex összegző értékelés elkészítésekor a szakértők az egyes 

részfolyamatokban elkészült szakértői értékeléseket felhasználva vizsgálják az adott 

bekerülési szemponthoz tartozó komplex elvárások teljesülésének mértékét, értékelik 

azokat, majd megfogalmazzák a fejlesztést elősegítő szakmai javaslataikat. 

 

Szempontok Elvárások 

1. Az intézmény vagy az 
intézményvezető az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
szakértői értékelése 
alapján legalább három 
területen hatvan 
százalék alatti 
eredményt ért el. 

● A vezető a nevelőtestület bevonásával az 

intézményi alulteljesítés okait minden esetben 

vizsgálja. 

 
● A fejlesztési tervben/intézkedési tervben 

meghatározott célok mérhetők, a 

sikerkritériumokhoz indikátorokat rendel(nek). 

 
● A fejlesztési terv/intézkedési terv céljai reálisak, 

ütemezettek, és a hozzárendelt tevékenységek 

azokkal összhangban vannak. 

 
● A szakértői értékelés alapján alulteljesített területek 

fejlesztése érdekében a stratégiai 

dokumentumokat az intézmény felülvizsgálja. 

 
● A vezető együttműködik a fenntartóval a fejlesztési 

lehetőségek megtervezésében, 

megvalósításában. 

 
● A fejlődés érdekében külső szakemberek 

támogatását veszi(k) igénybe. 
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● A szakértői értékelés alapján alulteljesített területek 

fejlesztésére tervezett tevékenységek 

megvalósulásának értékelését elvégzik. 

2. Az intézmény vagy az 
intézményvezető az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
szakértői értékelése 
alapján  egy területen 
harminc százalék alatti 
eredményt ért el. 

● A vezető a nevelőtestület bevonásával az 

alulteljesítés okait minden esetben vizsgálja. 

 
● Az intézkedési tervben/fejlesztési tervben 

meghatározott célok mérhetők, a 

sikerkritériumokhoz indikátorokat rendelnek. 

 
● A fejlesztési terv/intézkedési terv céljai reálisak, 

ütemezettek, és a hozzárendelt tevékenységek 

azokkal összhangban vannak. 

 
● A szakértői értékelés alapján alulteljesített területek 

fejlesztése érdekében a stratégiai 

dokumentumokat az intézmény felülvizsgálja. 

● A vezető együttműködik a fenntartóval a fejlesztési 

lehetőségek megtervezésében, 

megvalósításában. 

 
● A fejlődés érdekében külső szakemberek 

támogatását veszi(k) igénybe. 

 
● A szakértői értékelés alapján alulteljesített területek 

fejlesztésére tervezett tevékenységek 

megvalósulásának értékelését elvégzik. 

3. Az intézmény az 
országos 
kompetenciamérés 
legutóbbi 
nyilvánosságra hozott 
eredményei alapján 
bármelyik mérésben 
érintett évfolyamon, 
bármelyik vizsgált 
kompetenciaterületen a 
családiháttér-indexet 
figyelembe véve az adott 
intézménytípusra 
számított és az Oktatási 
Hivatal által 
nyilvánosságra hozott 
országos átlagértékénél 

● A nevelőtestület minden tanítási évben elvégzi a 

megelőző tanévben végzett kompetenciamérés 

adatainak elemzését, értékelését. 

 
● Az intézmény a kompetenciamérés eredményének 

elemzését követően kidolgozta az eredmények 

javítását célzó intézkedési tervet. 

 
● Az éves munkaterv tartalmazza a 

kompetenciamérés eredményének javítását 

szolgáló tevékenységeket, feladatokat. 

 
● Az intézmény biztosítja a szint alatt teljesítő tanulók 

felzárkóztatását szolgáló tevékenységeket. 
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statisztikailag 
kimutathatóan 
gyengébb eredményt ért 
el. 

 
● A kompetenciamérés eredményének objektivitása 

érdekében az intézmény biztosítja a családi 

háttérindex kérdőíveket. 

 
● A pedagógusok rendelkeznek a tanulói 

kompetenciák fejlesztéséhez szükséges 

pedagógiai módszertani ismeretekkel, és azokat a 

gyakorlatban is alkalmazzák. 

4. Az Oktatási Hivatal 
által működtetett korai 
jelző- és pedagógiai 
támogató rendszerben a 
legutóbbi két 
adatfelvételkor rögzített 
intézményi szintű 
lemorzsolódási mutatók 
közül bármelyik 
jelentősen meghaladja 
az adott 
intézménytípusra a 
Hivatal által számított 
megyei vagy országos 
átlagértéket, vagy az 
intézmény legalább két 
adatfelvétel során romló 
tendenciát mutat 
bármelyik 
lemorzsolódási mutató 
esetében. 

● Az intézményi jelzőrendszert az intézményben 

meghatározott eljárásrend alapján működtetik. 

 
● Stratégiával és konkrét tervekkel rendelkezik az 

intézmény a lemorzsolódási mutatók javítására. 

 
● A nevelőtestület minden tanévben elvégzi a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal 

kapcsolatos támogató rendszer adatainak 

elemzését, értékelését. 

 
● A lemorzsolódás csökkentése érdekében tervezett 

tevékenységek megjelennek az intézmény 

tervezési és megvalósítási dokumentumaiban. 

 
● A lemorzsolódás csökkentése érdekében tervezett 

tevékenységek megvalósulását az intézmény 

folyamatosan monitorozza. 

5. Az intézmény az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
kapcsán készített 
fejlesztési vagy 
intézkedési tervet nem 
töltötte fel az Oktatási 
Hivatal által működtetett 
informatikai támogató 
rendszerbe. 
 

● Az intézményben az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés intézményi feladatainak ellátásával 

megbízott személy(ek) ismerik az informatikai 

támogató rendszer működését és gyakorlottak a 

használatukban. 

● Az intézmény vezetése ismeri az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés intézményre 

vonatkozó eljárásrendjét. 

● Az intézményben a pedagógusok tájékoztatást 

kapnak az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés rájuk vonatkozó eljárásrendjéről és 

feladataikról. 
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● A fejlesztési tervek és az intézkedési terv 

elkészítése, feltöltése szabályozott módon, a 

határidők betartásával történik. 

 

6.5. Utóellenőrzés során alkalmazott vizsgálati szempontok 
 

Az utóellenőrzés eljárásban a szakértők a komplex összegző szakértői értékelésben 

megfogalmazott szakértői javaslatokra támaszkodva elkészített intézkedési tervben 

kitűzött célok megvalósítását ellenőrzik a bekerülési szemponthoz tartozó vizsgálati 

szempontok alapján. 

 

Szempontok Vizsgálati szempontok 

1. Az intézmény vagy az 
intézményvezető az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
szakértői értékelése 
alapján legalább három 
területen hatvan 
százalék alatti 
eredményt ért el. 

● Az alulteljesítés okainak vizsgálata során milyen 

problémákat tártak fel? 

 
● Milyen mérföldköveket, ellenőrzési pontokat rendeltek 

az elvárt eredményekhez? 

 
● Hogyan valósul meg az ok-okozati összefüggés a 

kitűzött célok és tevékenységek között? 

 
● Szükség volt-e stratégiai dokumentum(ok) 

felülvizsgálatára, ha igen, mely eset(ek)ben? 

 
● Kikkel és milyen formában működött együtt az 

intézmény a feladatok végrehajtásában? 

 
● Milyen ellenőrzési és értékelési módszereket 

alkalmaztak az intézményben és milyen 

gyakorisággal? 

 
● Az alulteljesítés (három terület) okainak 

megszüntetésével kapcsolatban történt-e fenntartói 

intézkedés? (Amennyiben nem, mi indokolta annak 

elmaradását?) 

2. Az intézmény vagy az 
intézményvezető az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
szakértői értékelése 

● Milyen problémákra vezették vissza az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés által kritikusan 

alacsony értéket mutató értékelési terület 

eredményét? 
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alapján  egy területen 
harminc százalék alatti 
eredményt ért el. 

 
● Az intézményi intézkedési terv összeállítása során 

milyen mérföldköveket, ellenőrzési pontokat rendeltek 

az elvárt eredményekhez? 

 
● Hogyan szolgálják az intézkedési tervben tervezett 

tevékenységek a kitűzött célok elérését? 

 
● Hogyan valósult meg az időterv, szükség volt-e 

módosításra? 

 
● Mi indokolta az időterv módosítását (amennyiben 

indokolt)? 

 
● A komplex ellenőrzés által feltárt fejleszthető 

tevékenységek ismeretében szükségessé vált-e 

stratégiai dokumentum(ok) felülvizsgálata? Ha igen, 

milyen területen? 

 
● Kikkel és milyen formában működött együtt az 

intézmény az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés által fejlesztésre kijelölt terület javítása 

érdekében tervezett feladatok megvalósításában? 

 
● Az intézményi intézkedési terv megvalósítása során 

milyen ellenőrzési és értékelési módszereket 

alkalmaztak az intézményben, és milyen 

gyakorisággal? 

 
● Az alulteljesítés (egy terület) okainak 

megszüntetésével kapcsolatban történt-e fenntartói 

intézkedés? (Amennyiben nem, mi indokolta annak 

elmaradását?) 

3. Az intézmény az 
országos 
kompetenciamérés 
legutóbbi 
nyilvánosságra hozott 
eredményei alapján 
bármelyik mérésben 
érintett évfolyamon, 
bármelyik vizsgált 
kompetenciaterületen a 
családiháttér-indexet 
figyelembe véve az adott 
intézménytípusra 

● Intézményi szinten milyen dokumentum(ok)ban 

jelenik/jelennek meg a kompetenciamérés 

eredményének javítását szolgáló tevékenységek, 

feladatok? 

 
● A kompetenciamérésben alulteljesítők számára milyen 

felzárkóztató foglalkozásokat szervez az intézmény? 

 
● Rendelkezésre állnak-e a kitöltött tanulói családi 

háttérindex kérdőívek a kompetenciamérés objektív 

központi értékeléshez? Mit tesz annak érdekében az 
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számított és az Oktatási 
Hivatal által 
nyilvánosságra hozott 
országos átlagértékénél 
statisztikailag 
kimutathatóan 
gyengébb eredményt ért 
el 

intézmény, hogy a kitöltött kérdőívek rendelkezésre 

álljanak? 

 
● A kompetenciamérés eredményei javítását célzó (a 

komplex ellenőrzést követő) intézkedési terv 

előrehaladását és megvalósulását ki és milyen 

gyakorisággal ellenőrzi? Hogyan kezeli az intézmény 

az elmaradást? 

 
● A kompetenciamérés gyengébb eredményeinek 

megszüntetésével kapcsolatban történt-e fenntartói 

intézkedés? (Amennyiben nem, mi indokolta annak 

elmaradását?) 

4. Az Oktatási Hivatal 
által működtetett korai 
jelző- és pedagógiai 
támogató rendszerben a 
legutóbbi két 
adatfelvételkor rögzített 
intézményi szintű 
lemorzsolódási mutatók 
közül bármelyik 
jelentősen meghaladja 
az adott 
intézménytípusra a 
Hivatal által számított 
megyei vagy országos 
átlagértéket, vagy az 
intézmény legalább két 
adatfelvétel során romló 
tendenciát mutat 
bármelyik 
lemorzsolódási mutató 
esetében. 

● Milyen eljárásrend alapján működteti az intézmény a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók hiányzására 

vonatkozó jelzőrendszert? 

 
● Milyen stratégiát alakított ki, és milyen konkrét terveket 

fogalmazott meg az intézmény a lemorzsolódási 

mutatók javítása érdekében? 

 
● Intézményi szinten milyen dokumentumokban 

jelennek meg a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók felzárkóztatását támogató tevékenységek, 

feladatok? 

 
● Milyen módon monitorozza az intézmény a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

felzárkóztatását támogató tevékenységek, feladatok 

megvalósulását? Milyen rendszerességgel teszi ezt? 

 
● A lemorzsolódási mutatók javítását célzó (a komplex 

ellenőrzést követő) intézkedési terv előrehaladását és 

megvalósulását ki és milyen gyakorisággal ellenőrzi? 

Hogyan kezeli az intézmény a várt eredmény 

elmaradását? 

 
● A lemorzsolódási mutatók gyengébb eredményeinek 

megszüntetésével kapcsolatban történt-e fenntartói 

intézkedés? (Amennyiben nem, mi indokolta annak 

elmaradását?) 

5. Az intézmény az 
országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés 
kapcsán készített 

● Megtörtént-e a komplex ellenőrzés után a hiányzó és 

a komplex ellenőrzéshez kapcsolódó fejlesztési tervek 
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fejlesztési vagy 
intézkedési tervet nem 
töltötte fel az Oktatási 
Hivatal által működtetett 
informatikai támogató 
rendszerbe. 

és intézkedési terv feltöltése az informatikai támogató 

rendszerbe? 

 
● A fejlesztési tervek, az intézkedési terv feltöltésének 

pótlása érdekében történt-e fenntartói intézkedés? 

(Amennyiben nem, mi indokolta annak elmaradását?) 

 

● Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

intézményi feladatai szabályozottak-e (munkaterv 

vagy munkaköri leírások vagy egyéb helyi 

dokumentumok alapján), a tevékenységek felelősei és 

a határidők megállapíthatók-e? 
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Mellékletek 

1. melléklet 
 

Komplex ellenőrzésben alkalmazott jegyzőkönyvminta 

Részfolyamat: pedagógusellenőrzés 

 

Pedagógus neve:  

Pedagógus oktatási azonosítója:  

Komplex ellenőrzésben érintett 
intézmény/intézményegység/tagintézmény 
neve: 

 

Komplex ellenőrzésben érintett 
intézmény/intézményegység/tagintézmény 
OM azonosítója: 

 

Komplex ellenőrzésben érintett 
intézmény/intézményegység/tagintézmény 
vezetőjének neve: 

 

Vezető tanfelügyelő neve:  

Tanfelügyelő neve:  

Tanfelügyeleti látogatás helyszíne (cím):   

Tanfelügyeleti látogatás dátuma:  

Tanfelügyeleti látogatás kezdő időpontja: 
(óra, perc) 

 

 
1. Előkészítési szakasz 

1.1. Kapcsolatfelvétel 
Kapcsolatfelvétel időpontja, módja, személye 

1.2. Önértékelés áttekintése 
Az intézményi önértékelés dokumentumai az informatikai felületen 
elérhetőek voltak-e? Amennyiben nem, milyen módon történt a 
hiánypótlás? 

1.3. Előzetes dokumentumelemzés 
Az e-portfólió szükséges elemei, a pedagógiai program és az intézményi 
elvárásrendszer az informatikai felületen elérhetőek voltak-e? 
Amennyiben nem, milyen módon történt a hiánypótlás? 
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2. Helyszíni ellenőrzés/látogatás 
2.1. Óra-/foglalkozáslátogatás 

Mely osztály(ok)ban/csoport(ok)ban, milyen órák/foglalkozások 
látogatására került sor? 

Kik vettek részt az óra-/foglalkozáslátogatáson és az azt követő 
megbeszélésen? 

- óra-/foglalkozáslátogatás résztvevői: 

- óra-/foglalkozáslátogatást követő megbeszélés résztvevői: 

2.2. Helyszíni dokumentumelemzés 
Milyen dokumentumok vizsgálatára került sor? 

2.3. Interjúk 
2.3.1. Kivel készült a vezetői interjú? 

2.3.2. Milyen, a Tanfelügyeleti kézikönyvben nem szereplő kiegészítő 
interjúkérdés(ek) feltevésére került sor a pedagógussal készített interjú 
során? 

2.3.3. Milyen, a Tanfelügyeleti kézikönyvben nem szereplő kiegészítő 
interjúkérdés(ek) feltevésére került sor a vezetővel készített interjú 
során? 
 

2.4. A látogatás a Látogatási beosztások (adminisztráció) oldalon szereplő 
helyszínen valósult meg: 
Igen 
 

            Nem – indoklás  (Miért nem a Látogatási beosztások (adminisztráció) 
oldalon szereplő helyszínen valósult meg a látogatás?): 
……………………………………………………………………… 

3. Rendkívüli események 
Volt-e az ellenőrzést befolyásoló rendkívüli esemény? Amennyiben volt, annak 
leírása és az arra tett intézkedések. 

4. Az ellenőrzésben részt vett további személyek felsorolása, ha volt ilyen 

5.  Az ellenőrzésben érintett pedagógus, az intézményvezető, az 
ellenőrzésben részt vett további személyek megjegyzései, amennyiben az 
eljárással kapcsolatban megjegyzést kívánnak tenni. 

 

Dátum (helyszín, év, hó, nap): 
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Jegyzőkönyv zárásának ideje: ……………óra ………………perc 

 

Aláírók: 

 vezető tanfelügyelő tanfelügyelő 

 intézményvezető az ellenőrzésben érintett pedagógus 
 (aláírásra jogosult vezető, vagy  
 meghatalmazottja) 

Az ellenőrzésben részt vett további személy (ha volt ilyen): 
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Komplex ellenőrzésben alkalmazott jegyzőkönyvminta 

Részfolyamat: vezetőellenőrzés 

 

Vezetőellenőrzésben érintett vezető neve:  

Pedagógus oktatási azonosítója:  

Komplex ellenőrzésben érintett 
intézmény/intézményegység/tagintézmény 
neve: 

 

Komplex ellenőrzésben érintett 
intézmény/intézményegység/tagintézmény 
OM azonosítója: 

 

Komplex ellenőrzésben érintett 
feladatellátási hely azonosítója: 
(tagintézmény-vezető/intézményegység-
vezető ellenőrzése esetén a vezetett 
tagintézmény/intézményegység 
feladatellátási hely azonosítója) 

 

Vezető tanfelügyelő neve:  

Tanfelügyelő neve:  

Tanfelügyeleti látogatás helyszíne (cím):  

Tanfelügyeleti látogatás dátuma:  

Tanfelügyeleti látogatás kezdő időpontja: 
(óra, perc) 

 

 
 
1. Előkészítési szakasz  

1.1. Kapcsolatfelvétel 
Kapcsolatfelvétel időpontja, módja, személye 

1.2. Önértékelés áttekintése 
Az intézményi önértékelés dokumentumai az informatikai felületen 
elérhetőek voltak-e? Amennyiben nem, milyen módon történt a 
hiánypótlás? 

1.3. Előzetes dokumentumelemzés 
Az előző vezetőellenőrzéshez és az intézményi önértékeléshez 
kapcsolódó fejlesztési és önfejlesztési tervek, a vezetői pályázat, a 
pedagógiai program, az egymást követő 2 tanév/nevelési év munkaterve 
és beszámolója, az SZMSZ és az intézményi elvárásrendszer az 
informatikai felületen elérhetőek voltak-e? Amennyiben nem, milyen 
módon történt a hiánypótlás? 
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2. Helyszíni ellenőrzés/látogatás 
2.1 Helyszíni dokumentumelemzés 

Milyen dokumentumok vizsgálatára került sor? 

2.2. Interjúk 
2.2.1. Ki képviselte a munkáltatót az interjú során? 
 
2.2.2. A vezetőtársakkal készített interjúban résztvevő vezetők: 

2.2.3. Milyen, a Tanfelügyeleti kézikönyvben nem szereplő kiegészítő 
interjúkérdés(ek) feltevésére került sor a munkáltatóval készített interjú 
során? 

2.3.4. Milyen, a Tanfelügyeleti kézikönyvben nem szereplő kiegészítő 
interjúkérdés(ek) feltevésére került sor a vezetővel készített interjú 
során? 

2.3.5. Milyen, a Tanfelügyeleti kézikönyvben nem szereplő kiegészítő 
interjúkérdés(ek) feltevésére került sor a vezetőtársakkal készített interjú 
során? 

2.4. A látogatás a Látogatási beosztások (adminisztráció) oldalon szereplő 
helyszínen valósult meg: 
Igen 

 
Nem – indoklás (Miért nem a Látogatási beosztások (adminisztráció) 
oldalon szereplő helyszínen valósult meg a látogatás?): 
………………………………………………………………………. 

 
3. Rendkívüli események 

Volt-e az ellenőrzést befolyásoló rendkívüli esemény? Amennyiben volt, annak 
leírása és az arra tett intézkedések. 

4. Az ellenőrzésben részt vett további személyek felsorolása, ha volt ilyen  

5. A vezetőellenőrzésben érintett pedagógus, az intézményvezető, az 
ellenőrzésben részt vett további személyek megjegyzései, amennyiben az 
eljárással kapcsolatban megjegyzést kívánnak tenni. 

 

Dátum (helyszín, év, hó, nap): 
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Jegyzőkönyv zárásának ideje: ……………óra ………………perc 

 

Aláírók:  

 vezető tanfelügyelő tanfelügyelő 

 intézményvezető vezetőellenőrzésben érintett vezető 

Az ellenőrzésben részt vett további személy (ha volt ilyen): 
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Komplex ellenőrzésben alkalmazott jegyzőkönyvminta 

Részfolyamat: intézményellenőrzés 

 

Intézmény neve:  

Komplex ellenőrzésben érintett 
intézmény/ 
intézményegység/tagintézmény  
OM azonosítója: 

 

Tagintézmény/intézményegység neve: 
(tagintézmény/intézményegység 
ellenőrzése esetén) 

 

Feladatellátási hely azonosítója: 
(tagintézmény/intézményegység 
ellenőrzése esetén az 
ellenőrzött/megtekintett 
tagintézmény/intézményegység 
feladatellátási hely 
azonosítója/azonosítói) 

 

Komplex ellenőrzésben érintett 
intézmény/intézményegység/tagintézmény 
vezetőjének neve  

 

Vezető tanfelügyelő neve:  

Tanfelügyelő neve:  

Tanfelügyelő neve:  

Tanfelügyeleti látogatás helyszíne (cím):  

Tanfelügyeleti látogatás dátuma:  

Tanfelügyeleti látogatás kezdő időpontja: 
(óra, perc) 

 

 
1. Előkészítési szakasz  

1.1. Kapcsolatfelvétel 
Kapcsolatfelvétel időpontja, módja, személye 

1.2. Önértékelés áttekintése 
Az intézményi önértékelés dokumentumai az informatikai felületen 
elérhetőek voltak-e? Amennyiben nem, milyen módon történt a 
hiánypótlás? 

1.3. Előzetes dokumentumelemzés 
Az előző intézményellenőrzéshez és intézményi önértékeléshez 
kapcsolódó intézkedési tervek, a pedagógiai program, az egymást 
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követő 2 tanév/nevelési év munkaterve és beszámolója, az SZMSZ, a 
továbbképzési program és beiskolázási terv, a mérési eredmények 
adatai és elemzésük és a pedagógusellenőrzések eredményeinek 
összegzése az informatikai felületen elérhetőek voltak-e? Amennyiben 
nem, milyen módon történt a hiánypótlás? 

2. Helyszíni ellenőrzés/látogatás 
2.1. Helyszíni dokumentumelemzés 

Milyen dokumentumok vizsgálatára került sor? 

2.2. Interjúk 
2.2.1. Kikkel készült a pedagógusinterjú (létszám: 
fő/terület/munkaközösség)? 

2.2.2. Kikkel készült szülői interjú (létszám: fő/osztály/csoport 
feltüntetése)? 

2.2.3. Milyen, a Tanfelügyeleti kézikönyvben nem szereplő kiegészítő 
interjúkérdés(ek) feltevésére került sor a vezetővel készített interjú 
során?  

2.2.4. Milyen, a Tanfelügyeleti kézikönyvben nem szereplő kiegészítő 
interjúkérdés(ek) feltevésére került sor a pedagógusok képviselőivel 
készített interjú során? 

2.2.5. Milyen, a Tanfelügyeleti kézikönyvben nem szereplő kiegészítő 
interjúkérdés(ek) feltevésére került sor a szülők képviselőivel készített 
interjú során? 

2.3. Bejárás 
Az intézménynek van(nak)-e telephelye(i)? Ha igen, annak (/azok) 
bejárása is megtörtént? 

Mely telephelyek megtekintése történt meg (szakértő(k)/telephely)? 

2.4. A látogatás a Látogatási beosztások (adminisztráció) oldalon szereplő 
helyszínen valósult meg: 
Igen 

 
Nem – indoklás (Miért nem a Látogatási beosztások (adminisztráció) 
oldalon szereplő helyszínen valósult meg a látogatás?): 
………………………………………………………………………. 
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3. Rendkívüli események 

Volt-e az ellenőrzést befolyásoló rendkívüli esemény? Amennyiben volt, annak 
leírása és az arra tett intézkedések. 

4.  Az ellenőrzésben részt vett további személyek felsorolása, ha volt ilyen 

5. Az ellenőrzésben érintett intézmény 
(tagintézményvezető/intézményegységvezető) vezetője, az ellenőrzésben 
részt vett további személyek megjegyzései, amennyiben az eljárással 
kapcsolatban megjegyzést kívánnak tenni. 

 
 
Dátum (helyszín, év, hó, nap): 
 

Jegyzőkönyv zárásának ideje: ……………óra ………………perc 

 

Aláírók: 

 vezető tanfelügyelő tanfelügyelő 

  tanfelügyelő  az ellenőrzésben érintett 
   intézmény/tagintézmény/intézményegység 
  intézményvezetője/tagintézmény-vezetője/intézményegység-vezetője 

Az ellenőrzésben részt vett további személy (ha volt ilyen): 
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2. melléklet 
 

Komplex ellenőrzésben alkalmazott fejlesztési terv és intézkedési terv minták 

Részfolyamat: pedagógusellenőrzés 

Fejlesztési terv (minta) 
 
 
Pedagógus neve:  
Pedagógus oktatási azonosítója:  
Fejlesztési terv neve/azonosítója:  
Fejlesztési terv kezdő dátuma:  
Fejlesztési terv befejező dátuma:  

 
Kiemelkedő és fejleszthető tevékenységek felsorolása1 

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 

 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 
 

3. A tanulás támogatása 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 
 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval 

együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség 

                                                 
1 A táblázat sorainak száma az ellenőrzés eredménye alapján bővíthető/törölhető. 
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Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 
 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, fenntarthatóság szempontjainak figyelembevétele, integrációs 

tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 
 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 
 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 

9. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének 

hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök 

formálásának módja 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
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Cél:   

Elvárt mérhető 
eredmény:  

 

A mérhetőség 
indikátora 

 

Feladat(ok) 
A megvalósítás 

módszere(i)  
A megvalósítás 

felelőse(i) 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Ellenőrzési 
pont(ok) és 
módszerek 

Ütemezés 
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Fejlesztési feladatok2 
 
 

A komplex ellenőrzés eredményéhez kapcsolódó célok és fejlesztési feladatok 
 

A komplex ellenőrzésbe 
bekerülés szempontja(i)3 

 

 

 
Komplex ellenőrzésbe 
bekerülés szempontja4: 

 

Cél:  

Elvárt mérhető 
eredmény:  

 

A mérhetőség indikátora  

Feladat(ok) 
A megvalósítás 

módszere(i)  
A megvalósítás 

felelőse(i) 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Ellenőrzési 
pont(ok) és 
módszerek 

Ütemezés 

   

 

 

 

   

 

 

 

 
 

                                                 
2 Az ellenőrzés eredménye alapján meghatározott céloknak megfelelően további táblázat(ok) illeszthető(k) be. 
3 A táblázat sorai a komplex ellenőrzésbe történt bekerülés alapján bővíthetők/törölhetők. 
4 Több bekerülési szempont esetén és az ellenőrzés eredménye alapján meghatározott céloknak megfelelően további táblázat(ok) illeszthető(k) be. 
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Részfolyamat: vezetőellenőrzés 

Fejlesztési terv (minta) 
 
 
 
Intézményvezető/Tagintézmény-
vezető/Intézményegység-vezető neve: 

 

Intézményvezető/Tagintézmény-
vezető/Intézményegység-vezető oktatási 
azonosítója: 

 

Fejlesztési terv neve/azonosítója:  
Fejlesztési terv kezdő dátuma:  
Fejlesztési terv befejező dátuma:  

 
Kiemelkedő és fejleszthető tevékenységek felsorolása5 

 

1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, 

fejlesztési, diagnosztikai - stratégiai vezetése és irányítása 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 

 

2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 
 

3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 
 

4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység  

                                                 
5 A táblázat sorainak száma az ellenőrzés eredménye alapján bővíthető/törölhető. 
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5. A vezetői kompetenciák fejlesztése 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
Fejlesztési feladatok6 

 

 
 

A komplex ellenőrzés eredményéhez kapcsolódó célok és fejlesztési feladatok 
 
A komplex ellenőrzésbe 
bekerülés szempontja(i)7 

 

 

 

                                                 
6 Az ellenőrzés eredménye alapján meghatározott céloknak megfelelően további táblázat(ok) illeszthető(k) be. 
7 A táblázat sorai a komplex ellenőrzésbe történt bekerülés alapján bővíthetők/törölhetők. 

Cél:   

Elvárt mérhető 
eredmény:  

 

A mérhetőség 
indikátora 

 

Feladat(ok) 
A megvalósítás 

módszere(i)  
A megvalósítás 

felelőse(i) 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Ellenőrzési 
pont(ok) és 
módszerek 

Ütemezés 
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Komplex ellenőrzésbe 
bekerülés szempontja8: 

 

Cél:  

Elvárt mérhető 
eredmény:  

 

A mérhetőség indikátora  

Feladat(ok) 
A megvalósítás 

módszere(i)  
A megvalósítás 

felelőse(i) 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Ellenőrzési 
pont(ok) és 
módszerek 

Ütemezés 

   

 

 

 

   

 

 

 

 
 

                                                 
8 Több bekerülési szempont esetén és az ellenőrzés eredménye alapján meghatározott céloknak megfelelően további táblázat(ok) illeszthető(k) be. 
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Részfolyamat: intézményellenőrzés 

Intézkedési terv (minta) 
 
 
Intézmény/Tagintézmény/Intézményegység 
neve: 

 

Intézmény/Tagintézmény/Intézményegység 
OM azonosítója: 

 

Intézményvezető/Tagintézmény-
vezető/Intézményegység-vezető neve: 

 

Intézkedési terv neve/azonosítója:  
Intézkedési terv kezdő dátuma:  
Intézkedési terv befejező dátuma:  

 
Kiemelkedő és fejleszthető tevékenységek felsorolása9 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 
 

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 
 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 
 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Fejleszthető tevékenység  

                                                 
9 A táblázat sorainak száma az ellenőrzés eredménye alapján bővíthető/törölhető. 
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Kiemelkedő tevékenység 
 

 
 

6. A pedagógiai működés feltételei 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
 

 
 

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben 

meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi 

céloknak való megfelelés 

Fejleszthető tevékenység 
 

 

Kiemelkedő tevékenység 
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Cél:   

Elvárt mérhető 
eredmény:  

 

A mérhetőség 
indikátora 

 

Feladat(ok) 
A megvalósítás 

módszere(i)  
A megvalósítás 

felelőse(i) 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Ellenőrzési 
pont(ok) és 
módszerek 

Ütemezés 
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Fejlesztési feladatok10 
 
 

A komplex ellenőrzés eredményéhez kapcsolódó célok és fejlesztési feladatok 
 
A komplex ellenőrzésbe 
bekerülés 
szempontja(i)11 

 

 

 
Komplex ellenőrzésbe 
bekerülés szempontja12: 

 

Cél:  

Elvárt mérhető 
eredmény:  

 

A mérhetőség indikátora  

Feladat(ok) 
A megvalósítás 

módszere(i)  
A megvalósítás 

felelőse(i) 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Ellenőrzési 
pont(ok) és 
módszerek 

Ütemezés 

   

 

 

 

   

 

 

 

 
 

                                                 
10 Az ellenőrzés eredménye alapján meghatározott céloknak megfelelően további táblázat(ok) illeszthető(k) be. 
11 A táblázat sorai a komplex ellenőrzésbe történt bekerülés alapján bővíthetők/törölhetők. 
12 Több bekerülési szempont esetén és az ellenőrzés eredménye alapján meghatározott céloknak megfelelően további táblázat(ok) illeszthető(k) be. 
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Komplex összegző értékelés 
 

Intézményi intézkedési terv 
 

Intézmény/Tagintézmény/Intézményegység 
neve: 

 

Intézmény/Tagintézmény/Intézményegység 
OM azonosítója: 

 

Intézményvezető/Tagintézmény-
vezető/Intézményegység-vezető neve: 

 

Intézmény/Tagintézmény/Intézményegység 
fenntartója: 

 

Intézkedési terv neve/azonosítója:  

Intézkedési terv kezdő dátuma:  

Intézkedési terv befejező dátuma:  

 

 

A komplex ellenőrzésbe bekerülés 
szempontja(i)13 

 

 

 
 

                                                 
13 A táblázat sorai a komplex ellenőrzésbe történt bekerülés alapján bővíthetők/törölhetők. 
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14 Több bekerülési szempont esetén és az ellenőrzés eredménye alapján meghatározott céloknak megfelelően további táblázat(ok) illeszthető(k) be. 

Komplex ellenőrzésbe 
bekerülés szempontja14: 

 

Cél:  

Elvárt mérhető 
eredmény:  

 

A mérhetőség indikátora  

Feladat(ok) 
A megvalósítás 

módszere(i)  
A megvalósítás 

felelőse(i) 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Ellenőrzési 
pont(ok) és 
módszerek 

Ütemezés 

   

 

 

 

   

 

 

 

 
 


