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A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda
(Cím: 1103 Budapest, Kada u.27-29,

OM számaz2016S2)

Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer helyí értékelési
szabályzaá

Az intézmény kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének magalkotását
(a továbbiakban: Szabá|yzat) a nemzeti köznevelésről szóló 20Lt. évi CXC. törvény (a

_ 
továbbiakban: Nkt.) 65.§ (1) illewe (1a) bekezdése írja elő.

7, A Szabályzat efugadása és módosítása

1.§

( 1) A Szabályzat elkészítésé ért az intézm ényv ezető fel el ő s.

- (2) ASzabályzat és annak módosítása a nevelőtestület jőváhagyásával válik érvényessé,
a további módosítások esetében a módosítást követő tanév első napjától.
(3) A Szabályzat felülvizsgálatára szükség szerint, de legalább ötévente kerül sor.

2, ASzabáIyzathatőIya

2.§

(1) A Szabá|yzat az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra terjed_
lil.

3. ASzabályzat,célja

3.§

(1) A Szabá|yzat az intézmény pedagógusaira vonatkozó illetményalap jogszabályban
meghatározott módon való megállapítását szolgálja.

4. A SzabőIyzat felelőse

4.§

(1) Aszabályzat miíködtetéséért azintézményvezető felelós ennek megfelelően
a) az értékeléshez szükséges forrásokat összegyűjti és tárolja,
b) az egyes pedagógusok értékelését határidőre elvégzi.

(2) Az értékelésbe bevonhatja vezetőtársait, a nevelőtestület tagjait va{y a
nevelőtestület tagiaiból létrehozott munkacsoportot.
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5. A Szabályzat eszközei és módszerei

5.§

(1) ASzabályzat alapját képezi
a) az egyes pedagógusok intézményi önértékelés keretében végzett önértékelése,
b) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés pedagógusokra vonatkozó
megállapításaí,
c) az egyes pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának eredménye,
illeWe az eljárás során készült portfólió.
d) vezetőiellenőrzések jegyzőkönyvei.

t2) Amennyiben az (1) bekezdésbe felsorolt dokumentumokból több is rendelkezésre'
áll, a legutolsót kell figyelembe venni.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt forrásokat a pedagógus általa fontosnak tartott
információkkal kiegészítheti, mely kiegészítéseket az intézményvezető az értékelés
során köteles figyelembe venni.
(4) A Szabályzat keretében az egyes pedagógusok külön-külön értékelendőh munkájuk
nem viszonyítható egymás munkájához, nem állítható fel rangsor közöttük.
(5) A megadott források alapján az intézményvezető, és az értékelésbe bevont
személyek az egyes pedagógusokról értékelőlapot készítenek amelyen az !.
mellékletben meghatározott szempontokat 1-10-ig terjedő skálán értékelik. A
pedagógus önértékelése a teljesítményértékelés részét képezi, annak százalékos
eredményébe beleszámít.
(6) A pedagógus adott tanévre vonatkozó munkaköre és feladatai szempontjából nem
releváns szempontokat nem pontozza, így a százalékos értékelés ár|agát. nem
befolyásolja.
(7) A kapott pontszámokból a Kompetencia és teljesítményértékelő lapon százalékos
eredmény kerül kiszámításra.

6, A SzabáIyzat éves ciklusa

6.§

(1) Az értékelést nevelési évenként kell elvégezni, minden év augusztus 31. napjáig.
(2) A Szabályzat keretében végzett értékelés csak azokra a pedagógusokra
vonatkozóankészíthető el, akikvonatkozásában rendelkezésre az 5.§ (1) bekezdésében
meghatározott legalább egy alapforrás.

7, Értékelés, eltérő illetmény és minőségí pótlékmegúllapítása

7.§

t1) Az értékelés alapján a pedagógust az intézményvezetője sorolja be
a) kimagasló munkateljesítmény és pedagóguskompetenciák esetén I. értékelési

kategóriába (B 5- 1 0 00/o),

b) az elvártnak megfelelő munkateljesítmény és pedagóguskompetenciák esetén a
II. értékelési kategóri ába (60 -B40/o),

c) az e|várttől elmaradó munkateljesítmény vagy pedagógus kompetenciák esetén a
III. értékelési kategóriába (40 -59o/o)



d) a 400/o alatti munkateljesítmény vagy pedagógus kompetenciák esetén, illewe ha
a jogviszonyának fennállása alatt sikertelen minősítési eljárásban vett rész és a
minősítése ,,rljabb minősítés szükséges" eredménnyel zárult a IV. értékelési
kategóriába kell besorolni.

(2) Az intézményv ezető kötel es dö ntés ét i ndokol ással ellátni.
(3) Az intézményvezetője e szabályzatban rögzített értékelés alapján a 7. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti I. értékelési kategóriába sorolt pedagógus illetményét a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap és az Nkt. 65.§ (2)
bekezdésében meghatározott százalékok alapulvételével megállapított illetményalappal
megállapított illetménytől eltérően is meghatározhatja. Továbbá a mindenkori
önkormányzati költségvetési rendeletben a rendelkezésre álló előirányzat terhére
minőségi pótlékot állapíthat meg. A minőségi pótlék azintézményvezető döntése szerint
differenciálható.
(4) A II. és III. értékelési kategóriába sorolt pedagógus javasolt illetménye legfeljebb a
központi költségvetésról szóló törvényben meghatározott vetítési alap és az Nkt. 65.§
(2) bekezdésében meghatározott százalékok alapulvételével megállapított
illetményalappal számolt illetmény.
(5) A IV. értékelési kategóriába sorolt pedagógus illetménye a központi költségvetésről
szóló törvényben meghatározott vetítési alap és az Nkt. 65.§ (1a) bekezdésében
meghatározott százalékok alapulvételével megállapított illetményalappal számolt
illetmény.
(6) Az intézményvezető javaslattétele előtt köteles személyesen konzultálni az érintett
pedagógussal és beszerezni a nevelőtestület véleményét.
(7) A nevelési év közben betöltésre kerülő üres álláshelyeken foglalkoztatott (tlj belépő)

a) amennyiben rendelkezik a korábbi jogviszonyából származő e szabá|yzat 5.§ (1)
bekezdésében meghatározott legalább egy alapforrással, akkor az
intézményvezetője a szabályzat 7. § (1) bekezdése alapján besorolja a pedagógust
a megfelelő értékelési kategóriába és ezalapjánhatározzamegaz illetményét.

b) amennyiben nem rendelkezik az 5.§ (1) bekezdésében felsorolt legalább egy
alapforrással, akkor az értékelést csak akkor lehet lefolytatni, ha a pedagógiai
tevékenysége a nevelési év szorgalmi időszakának legalább egy hónapjára
kiterjed.

B, A SzabóIyzat nyilvánossága

B.§

(1) ASzabályzat nyilvános, megtalálható azintézmény honlapján és irattárában.
(2) Az intézmény alkalmazásában álló pedagógusokat a Szabályzat szabályairól annak
elfogadása és módosítása után illetve a jogviszony létesítésekor tájékoztatni kell.
t3) A Szabályzat egyes pedagógusokra vonatkozó megállapításai kizárólag a
munkáltatő és az adott pedagógus számára nyilvánosak. Kivétel ez alől a 7.§ (6)
bekezdésében előírt véleménykérés esete, a nyilvánosság azonban ekkor sem terjedhet a
nevelőtestületen túl.
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9, Zárórendelkezések

9.§

(1) A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda kompetencia- és teljesítményalapú értékelési
rendszerét az e|őírtvélemények figyelembe vétele után a nevelőtestület megtárgyalta, és
a benne foglaltakkal egyetérWe jelen formájában elfogadta.
(2) A véleményezésről szóló nyilatkozatok és a nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve
az ővoda irattárában megőrzésre került.
(3) Fentíek értelmében aSzabá|yzat jelen formájában2022. szeptember 01-én hatályba
lép.

Budapest 20tB. szeptember 5.

briella
ezető
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Kompetencla és telre§ítményalapú értékelés
Pedagógus értékelése

Intézmény nevei

Érékelt pedagó8us neve:

Értékelés időpon§a:

Értékelt Időszak:

n,é.:nem értelmezhetó
Értékelés 1-2 pont|nem megfeleló
(válaszd ki a le8ördüló 3-5 pont:fellesztendó
menúból)| 6-8 pont: me8feleló

9-10 ponLkiemelkedó

5, Közös§é8íe'leszté§ az
óvodal nevelésl

folyamatbani az óvodal
csoportok közösséggé
alakulásának se8ítése,

fe||esztése,
esélyteremtés és

Munkaközösség
vezetó/BEcs

csopolt

1. Peda8óglal.
módszerbnl
felkészültség

2. Peda8ó8lal
folyamatolr

és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók

a gyemekek otthoni ismeret- é§

3. Áz óvodal tanulásl
folyamatok támo8atá§a

váltoatos mód§zertani megoldásokat
dkalmu nevelési tevékenysége során z
ismeretszerzés valamennyi óvodai fomáját

A tanulá§t lámogató körny€re!
me8teremtése sorón épít a gyemekek

A §abadjátékot a t8nulási folyamat

törekszik, ame|y eló§egíti a gyermekek

Elósegiti ajátékok soíán a gyakorlati

ós az es/énl bánásmód
éryénye§üléseI a

hátrányos helyzetll,
sajátos nevelésl l8ényű

é§ a bellleflkedésl,
tanulásl, ma8atartásl
nehé6é8ge| küzdó

ryermek többl
s/ermekkel es,ütt

történó slkeres
neveIéséhea

fejlegtéséhez szüksé8es
feIkészültsé8

lntegráclós



6. Pedagóglal
folyamatok és a

!ilódésónck folyamatos
órtékelése, elemzése

A gyemek€k értékelé§ei során íigy€lembe

7. Kommunlkácló ó§

problémamegoldás

Nyitott a problémák megoldá§ára irányuló
§zakmai €gyíittműködésre, kezdeményezó a

B. Elkötelczett§é8 é§

sakmai
íelelósségvállalás a
sakmai íejlódésért

vesz részt u óvodán belüli vagy

összesített értékelés



Kompetencla és telre§ítményalapú értókelé§
vezet6helyettes/óvodapedagógu§ értékelése

Intézmény neveI

Értékelt pedagógus neve!

Értékelés tdópontla|

ÉrékelttdószakI

n.é.:nem értelmezhetó
Értékelés 1-2 ponunem megfeleló
(válaszd ki a legórdüló 3-5 ponhfe|lesztendó
menüból): 6-8pon! me8feleló

9-10 pon!klemelkedó

Kompctenciaterület Értókelésl szempontok
Önér!ékeló

(veetóhelyefte§
óvodapeda8ógus)

Munkaközö§ség
vezetÓ/BEcs csoport vezetó osge§en Átlag

1. Peda8ó8lal.
módflertanl
felké§zültsé8

Óvodai csoport- és/vary eryéni fogIalkozásainak
vezetése tudatos tervezést tiikröz. 0

Ismeri az Óvodai nevelés orszagoiilapprogmlnt
és azóvoda pedagógial pro8ramjának releváns
tártálHáit

0

Mód§zertani kulhirája változatos, a ryermekek
!letkorához é§ feilett5é8i szlngéhez l8azodó. 0

Rendelkezik i§meretekkel a klemelt íigyelmet
génylő ryermekek nevelésének szakmódszertana
<öréból,

0

]eda8ógial tevékenysége blztos szakmai tudásra
!nül. 0

2. Peda8ó8lal
folyamatoh

tevékenysé8ek teryezés(
és a meflaló§ításukhoz

4. foglalkoási teruek ké§zitése során íigyelembe
leszi a differenciálás szemoontiát 0

0

ledagógiai munkájának t€ryezé§e srón épít a

3yemek fejlódését nyomon követó
lokumentációkra és u egyéni fejlesaési terueke.

0

kapc§olódó önreflexlók !r gy€mekek motiválás teíén hangsúlyt fordit a
]yemekek otthoni i§meret- é§ tapasáalat§zerzési
ehetőségeire

0

'edagógiai munkáját íolyamatosan elemzi,

'rtékeli.

0

3. Ázóvodal tanulá§l

Váltoatos módszertani megoldáskat alkalme
nevelési tevékenysége során u ismeretszerzés
valamennü óvodai fomáiát illetóen,

0

A tanulá§t támog8tó köínyezet megteíemtése
során épit a gyemekek elözetes élményeire,
laDasáalataira i§meíet€iíe.

0

A §abad jótékot a tanulási folyamat lényeges
ré§zeként kezeli, 0

olyan nevelési ütuációk megteremté§ére
tórekszik, amely €lő§egiti a gyemekek §pontán
átéko§ taDa§ztalatszeízését,

0

Elós98iti ajátékok §orán a gyakorlati
rroblémameloldás ké§zsésének feile§áé§ét 0

Clyanjátékokat veret a csoportjában, m€lyek
ioleíanciára, a má§s{g elíogadá*{ra ós a
<ireke§ná§ ehtíá§ilá.ár, 

^.rón^,neL

0

és az e§/én| bánásmód
éryénye§ülése| a

hátrányos he|yzetú,
salátos nevelésl l8ényíl

ésa bellle§zkedésl,
tanulásl, magatartásl
nehé6é8gel küzdó

§ermek többl
Blermekkel eslütt

történó slkere§
neyeléséhe&

§evelői munkájában a neveltségi mérés
)reiményei alapján meghatározott f€jl€§ztési
plokat kiemeltnek tekinti.

0

Vunkájáóa beépíti a glremeklélektani ismeretek ét

ota|ási eíedménvek gél€s körá_ 0

A koopeí8tíV együitműkódés lehetó§égeit
kihasználj8 8 csopoítfoglalkoások során, ktilonös
tekintettel eon játékokra, amelyek gyakorlati
problémamegoldásra épülő tanulási folyamatot
valósitanak meg.

0

felkészültsé8 A foglalkoárck teruere§éné|, megvalósítá§ánál és
a gyemekek értékelésénél egyarónt alkdmm a
diflerenciálást.

0

5. Közössé8íe'lesztés az
óvodal nevelésl

fo|yamatbani az óvodal
csoportok közös§é88é
alaku|ásának se8ítése,

fej lesztése,
esélyteremté§ és

A peremhelyzetben lévö gyemekek integrációjára
különösen nagy hangsúlyt fordít 8
csoportfoglalkoárck során.

0

A gyemekeket egymá§ tisztel€tére, kölcsónö§
támo8aiá§ár8 neveli, 0

0ly8n játékhelyreteket teremt, amelyekben jól
modellezhetók ü egyéni és tár§s
.gyiitlműködéíe épüló konfl iktuskezelési
|echnikák,

0

Rendszeíwn szeryez vonzó, sabadidős
,roffmok8t a fremekek sz.ámára éVvn 0
uesz ezek lebonvolításában

|^ejleszti a gyem€kek kommunikáció§ képességeit
u €gymá§ kózótti együttműködé§ükre épülö
|evékenységeik rcrán.

0

Folyamalos, f€jlesztó célú énéke|ései a gyemekek
Eemélyiségf€jlódéséíe is kiterjednek. 0

fo|yamatok támo8atása



6. Peda8ó8lal
fo|yamatok ésa

személylség-
fejlódé§ének

értékelése, clem2é§e

A gyemekeket u önismeret fontosságára neveli,
íeílexiókat kér tólük §aját magukról.

A gy€rmekek értékelései §orán figyelembe veszi

Pedagó8iai munkájára jellemző a példamutatás,

A 8yermekek §ámára adott értékelése személyre
sabott, a pozitív és negatív megerő§itést egyaránt

7. Kommunikácló és
es/üttműködés,

problómamegoldás

Pedagógiai feIadatainak megoIdása során a
legszélesebb körű sakmai együttműködésre

B. Elkötelezettsé8 és
yákmal

felelós§é8vállalás a
sakmal feilódésért

szakmai tudásának folyamatos megújítására
lörek§zik, megszerzett tudását s nevelési
saktevékeny§égében alkalmua,

vesz résa u óvodán belüli vagy kivüli
aktiyitásokban a neveló munkáján túl is,

a kollégák visszajelzéseire, szlvesen vesz

9. óvodavezet6.
helyettesl megbízá§hoz
kapcsolódó értékeIésl

szempontok

Az értékelt pedagógus nyllatkozata, megjeEyzéseli

összesített értékelés



Kompetencla és teue§ítményalapú értékelé§
Munkaközös§é8vezet6/óvodapedagógu§ értékelé§e

Intézmény neve:

Értékelt pedagógus neve:

Értékelés ldőpongaI

Értékelt id6szak:

n.é.Inem értelmezhető
Értékelés 1-2 ponlnem me8fel€ló
(válaszd kl a legördüló 3-5 ponLfejlesztendó
menüból)| 6-8 pont: megíeteló

9-10 pont:klemelkedó

Komp9tenclaterület Értékelésl vempontok ónéfrékcló
pedagógus

Munk.líözós§ég-
v%Qtól8Ecs

6opofr

vezetó-
helyettes v@etó ósgesen Áttag

1. Peda8ó8lat-
módszertanl
felké9ültség

Óvodal 6oport és/vasl eB.énl foglalkozásainak
,ezeése fudatos teNezést tíikröz. 0

lsmerl az ovodai nevelés országos
llapprogram'át é§ az óvoda pedagó8lal 0

ltódszertani kultúrára változatos, a slermekek

'letkorához 
és fe'|ettsé8l szintJéhez lgazodó. 0

tendelkezlk ismeretekkel a kiem€lt fl8yelmet
gényló slermekek nevelésének
;zakmódszértáná körób8l

0

'eda8ó8iai tevékenysége blztos §zakmai tudásra
!nül 0

2. Peda8ó8lal
folyamatoh

levékeny§égek teryezés€
é§a megvalósíásukhoz

{ fo8lalkoá§i tervek készité* rcrán íigyelembe
/eszi a difhrenciálá§ §7emo6ntiÁt 0

iáráció§ feladstait Dontosn elvéMi. 0
Pedagógiai munkájának tervezés során épit a
gyemek fejlódését nyomon követó
dokumentációkra és u egyéni fejlesxési
teryekre.

0

kapc§olódó önreílexlók A gyemekek motivólón terén hmgsúlyt fordít a
gyemekek otthoni ismeret- és
taDa§zta|8t*Eé§i lehetó§éoéire

0

Pedagógiai munkáját folyamatosn eleroi,
irtékeli,

3, Azóvodal tanuIásl

váltoalos móds4nani megoldáskat alkdmü
nev€lési tevékeny§ége stón e ism€Ietsz€rzés
valameml óvodai fomájót illetóen,

0

4, tanulá§t tómogató kömyezet megter€mtérc
prán épit 8 gyemekek elöretes élnény€irq
8Dasáalataira ismereteire_

0

lolyamatok támo8atáE 4, §abad játékot a tanulási folyamat tényeges
,észeként kezeli, 0

Olyan nevelési szituációk megteremté§ére
törekszik, amely elösegiti a gyemekek spontán
iátékos tapasaa|atszerzését.

0

Eló§egiti ajátékok srán a gyakorlati
oroblémamecolrlás kéqzcéoének fpilec*ácÁr 0

olyan játékokat vffit a c§oponjáb8n, molyek
toleranciárs, a mássá8 elfogadá*íra és a
kirekesáés élutásítá§áre ö§rönö7néL

0

4.személylsé8-ferIefl tés
ésazeFlénI bánásmód

éruényesülése; a
hátIányos helyzet0,

§a|áto§ nevelés| l8énylt
és a belllenkedésl,

tanulá§l, ma8atartá§l
nehéreéggel küzdó

8yermek többl
€§/ermekkel e6/ütt

történó §ikeíes
neveléséhez,

íeJlefl téséhez 9ük§é8es

Nevelói munkájábm a nevelt§é8i mérés
eredményei alapján me8hatáíozolt fejlesáé§i
célokal kiemeltnek tekinti,

0

Munkájáb8 beépíti 8 gy€meklélektili ismerotek
ís kutatási eredmények sreles kórét. 0

A kmpera|lv eMttmúködés lehetóségeit
{ihasználja a csoporlfoglalkoások során,
(ülönós tekintetlel üon játékokr4 amelyek

3yakorlati problémamegoldásra épülő tanulási
blyamatot valósitanak meg.

0

feIké9ültsé8
{ foglalkoások teruezésénél, megv8tósítá§ánál
!s a gyemekek értékelésénél egyaránt
tlkalmaa a differenciálást.

0

s. Közö§§égíeile§zté§ az
óvodal nevelésl

folyamatbanI az óvodal
csoportok közösséggé
aIaku|ásának segíté§e,

ferleszté§e,
esélyt€remtés és

{ peremhelyretben lévó gyemekek
nte8rációjáía különösen nagy han8§útyt foídít a
)spoítfoglalkoásk srán.

0

A gyem€keket egymá§ tiszteletére, kölc§önös
támogatá§áí8 neveli, 0

olyan játékh€lyreteket teremt, amelyekben jót
modellezhetők u egyéni és társs
9s,iittmüködésí€ épüló konfl iktuskezelési
trchnikák-

0

Rendsrere*n sreryez vonó, mbadidós

0
yeg €zek |ebonyo|itásában

Fejlesái a gyemekek kommunikációs
(épe§sé8€it & egymá§ közötti
)gyiittmüködé§ükre épüló tevék€ny§égeik során,

0



6. Peda8óglal
íolyamatoké§ a

fe'lódésónek
értékelése, elemzése

A gyemekeket e öni§meret fonto§ságára

r€ndszer€sen reflexiókat kér tölük §aját

A gyermekek értékelései §orán figy€lemb€ veszi

szabott, a pozitiv és negatív

7. Kommunlkácló é§

problémame8oldás

vesz részt a nevelőtestület, a

a problémák megoldására irányuló
i €gyüttműködésre, kezdeményezó a

B. Elkötelezett§égós
s7ákmal

felel6ssógválla|ás a
sakmal feilódésért

ve§z résá e óvodán belüli vagy kívüli
sakmai aktivitásokban a nevelö munkáján túl is

Nyitott a kollégák vissajelzéseire, szlvesen vesz
ré§zt §akmai vitákban,

Szivesen vesz részt innovációban, pályáati
íoladatokban,

9. Munkaközö§§ó-
vezetól me8bíáshoz
kapc§olódó értókelósl

szempontok

Munkaközó§§égi munkaterv és besámoló

Pedagógus összesítettértékeIése (%J:

Az értékelt p€da8ógus nyiIatkozab, megjesuéseiI

összesített értékelés


