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A Soproni Széchenyi István Gimnázium éves önértékelési 

programja – 2021-2022-es tanév1 

 

1. A program időbeli hatálya 

A program megvalósítási időszaka 2021. szeptember 1-től 2022. június 15-ig tart. 

A 2021-től 2026-ig terjedő második öt éves önértékelési ciklus első tanévét képezi. 

 

2. A program részei 

Pedagógus-önértékelések: 

A tantestület azon tagjai kerülnek felvételre, akiknek az önértékelésére a 2016-2021-es öt éves 

önértékelési ciklus legelső tanévében került sor, illetve akik a 2020-2021-es tanévi önértékelés 

elhalasztását kérték a koronavírus-járvány miatt. 

 Önértékelt 

Október 

1. Jakab László (előző 

tanévből halasztva) 

2. Somogyi Csilla (előző 

tanévből halasztva) 

November 

3. Robotka Csaba (előző 

tanévből halasztva) 

4. Tóthné Keszei Tekla 

December 
5. Bischof Annamária 

6. Barta Róbert 

Január 
7. Gézárt Anita 

8. Németh Lászlóné 

Február 
9. Mikóné Szántó Réka 

10. Kiss-Huszta Pálma 

Március 
11. Horváth Violetta 

12. Böröczki Eszter 

Április 
13. Kocsis Attiláné 

14. Nagy Anna 

 

                                                 
1 Az éves önértékelési program mindig a Soproni Széchenyi István Gimnázium Önértékelési szabályzatának 

mellékletét képezi 
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 Feladat Felelős Határidő 

1. 

• Az önértékelésben résztvevők és 

közreműködők kijelölése 

• Ütemterv készítése (kit, mikor, kik 

értékelnek, felelősök) 

intézményvezető, 

BECS 
2021. augusztus 27. 

2. 

• Az értékeltek tájékoztatása, az  

értékelési rendszer és az értékeléshez 

használt online felület 

hozzáférhetőségének biztosítása 

• Az értékelők felkérése,  

tájékoztatása 

BECS 2021. szeptember 

3. 

• A munkatársi, szülői és 

diákkérdőívek kitöltése 

• Óra/foglalkozáslátogatások 

• Az értékelő megbeszélés 

lebonyolítása 

• Értékelő jegyzőkönyvek elkészítése 

• A pedagógus önértékelése 

• A pedagógus öt évre szóló 

önfejlesztési tervének elkészítése 

BECS és az 

értékelésben 

résztvevők, 

intézményvezető 

az ütemterv szerint 

folyamatosan,  

2022. május 30-ig 

4. 

• Az önfejlesztési terv egy 

példányának elhelyezése  

a személyi anyagban 

intézményvezető 

az ütemterv szerint 

folyamatosan,  

2022. június 31-ig 

 

A pedagógus-önértékelés ütemterve: 

 

Szakasz neve Feladatok, valamint a bevontak köre Időkeret 

1. Kérdőívek 

 Önértékelő kérdőív (kitölti az önértékelt pedagógus) 

 Anonim munkatársi kérdőívek (kitölti két, véletlenszerűen 

kiválasztott pedagógus) 

 Anonim szülői kérdőívek (kitöltik a pedagógus által tanított 

diákok szülei a Kréta-rendszeren keresztül) 

 Anonim diák-kérdőívek (kitöltik a pedagógus által tanított 

diákok a Kréta-rendszeren keresztül) 

10 nap 

2. Betekintés 

 A kérdőívek eredményeinek megtekintése az önértékelt 

pedagógus által 

 Óralátogatási dokumentumok elkészítése az óralátogatásra 

az önértékelt pedagógus által (Két darab óravázlat és két 

darab tematikus terv) 

5 nap 

3. Látogatás 

 Óralátogatás: két tanóra meglátogatása, majd az azt követő 

óramegbeszélés egy kijelölt vezetőségi tag és egy felkért 

pedagógus által 

 Jegyzőkönyvek kitöltése az óralátogatáshoz kapcsolódóan 

(kitöltik: vezetőségi tag, a felkért pedagógus, az önértékelt 

pedagógus és az igazgató). 

14 nap 

4. Értékelés On-line értékelő kérdőív kitöltése (kitölti az önértékelt pedagógus). 7 nap 

5. Intézkedési terv 
Fejlesztési terv elkészítése az önértékelt pedagógus által. 

A fejlesztési terv jóváhagyása az igazgató által. 
7 nap 
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3. A Belső Önértékelési Csoport tagjai 

A BECS tagjai a 2020-2021-as tanévben: Egész Tamás igazgatóhelyettes (a csoport vezetője), 

Dr. Kuremszki Mariann, Mikóné Szántó Réka, Pászli Éva és Radics Viktória. 

 

4. Az egyes folyamatokhoz delegált további munkatársak 

A Soproni Széchenyi István Gimnázium önértékelési szabályzatának megfelelően az 

intézményvezető és a folyamat résztvevőinek döntése szerint. 

 

5. A belső hospitálás rendszere 

A 2021-2022-es tanévben módszertani megújulás és a tudásmegosztás jegyében tovább 

folytatódik a belső hospitálási rendszer működése. 

A hospitálás rendje: 

1. A hospitálás a teljes állású (óraszámú) pedagógusok számára kötelező, de természetesen 

szívesen vesszük a nem teljes állású, esetleg óraadó pedagógusok részvételét is. 

2. A hospitálás 2021. szeptember 1. és 2022. június 15. között zajlik a résztvevő 

pedagógusok által egyeztetett, a faliújságon elhelyezett ütemtervben, a látogatást 

megelőzően rögzített időpontban tanévente legalább egy alkalommal. 

3. Az óralátogatás megvalósulhat azonos vagy eltérő szaktárgyat tanító pedagógusok 

között egyaránt. 

4. A hospitálásban részt vevő pedagógusok az óralátogatás tényét az elektronikus 

naplóban rögzítik. 

5. A hospitálás során a minősítésre váró munkatársak esetében javasoljuk óraterv és 

hospitálási napló elkészítését, amely az e-portfólióban felhasználható. 

6. Az óraterv és hospitálási napló elkészítésénél segédanyagként felhasználhatók az 

„Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. 

fokozatba lépéshez” című kiadvány dokumentummintái.  

  

Sopron, 2021. augusztus 27. 

Belső Ellenőrzési Csoport 


