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I. Jogszabályi háttér
Az intézmény kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének magalkotását (a
továbbiakban: Ér.) az alábbi jogszabályi háttér írja elő:
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.)
85. § 3. bek.
c) a közoktatási intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen
tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében
ah) az 1. számú mellékletben szereplő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó
munkakörhöz kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, illetve az egyes munkakörökben
foglalkoztatott közalkalmazott minősítésénél kizárt szempontokat,
ce) a külön törvényben szabályozott teljesítményértékelés minősítési eredménnyel való
egyenértékűsége feltételeit a következők szerint határozza meg:
Magyar Közlöny (2017. 09.01.-től)
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1a) bekezdése
65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált
illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja
meg.
(1a) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát nyújtott
munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és
ennek figyelembevételével a munkáltató - tankerületi központ által fenntartott köznevelési
intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében a
tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével - a tanévre vonatkozóan a pedagógus
besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a
pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott vetítési alap.
a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka
alapul vételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.
(2) Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési
alap
a) középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka,
b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka,
c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.
II. Az Ér. elfogadása és módosítása
II.1. Az Ér. elkészítéséért az intézményvezető felelős.
II.2. Az Ér. és annak módosítása a nevelőtestület jóváhagyásával válik érvényessé első
alkalommal 2017. szeptember 1. napjától, a további módosítások esetében a módosítást követő
nevelési év első napjától.
II.3. Az Ér. felülvizsgálatára szükség szerint, de legalább ötévente kerül sor.
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III. Az Ér. hatálya
Az Ér. kiterjed az intézmény pedagógus munkakörben valamint a közoktatási intézménynél
foglalkoztatott egyéb közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott alkalmazottjaira.
Munkavégzésük értékelése az egész nevelési évben végzett, munkaköri leírásukban rögzített
szakmai-pedagógiai tevékenységen alapul.
IV. Az Ér. célja
A pedagógus és a közoktatási intézménynél foglalkoztatott egyéb közalkalmazotti
munkakörökhöz kapcsolódó illetményemelés és az illetménypótlékok teljesítményalapú
differenciálásának megállapításával kapcsolatos szakmailag megalapozott munkáltatói döntés
elősegítése az intézményi és fenntartói elvárásoknak megfelelően.
Az óvodapedagógusok és a munkájukat támogató munkatársak teljesítmény vizsgálatának
legáltalánosabb célja az, hogy – mint egy hidat képezve az óvoda pedagógiai programjában
megfogalmazott intézményi szintű célok és az óvodában dolgozó egyes óvodapedagógusok és
egyéb alkalmazottak munkateljesítménye között – hozzájáruljon az óvodai munka
színvonalának emeléséhez, és motiváló erővel bírjon.
V. Az Ér. felelőse
V.1. Az Ér. működtetéséért az intézményvezető felelős ennek megfelelően
- az értékeléshez szükséges forrásokat összegyűjti és tárolja,
- az egyes pedagógusok értékelését határidőre elvégzi.
V.2. Az értékelésbe bevonhatja vezetőtársait, a nevelőtestület tagjait vagy a nevelőtestület
tagjaiból létrehozott munkacsoportot.
VI. Az Ér. eszközei és módszerei
VI.1. Az Ér. alapját képezi
Pedagógusok:
- A 8 kompetencia, melyek az önértékelés és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés
során vizsgált területek
- Pedagógus munkaköri leírásában előírtak
- Intézményi szabályozókban megfogalmazottak
Értékelt területek:
Szakmai ismeretek- Munkakör ellátása
1. kompetencia: Pedagógiai módszertani felkészültség
2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz szükséges önreflexiók
3. kompetencia: A tanulás támogatása
4. kompetencia: A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód
érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi
gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges
megfelelő módszertani felkészültség
5. kompetencia: A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése,
fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális
sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a gyermekek
személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés,
problémamegoldás
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért
Munkafegyelem- munkatartás (pontosság, szorgalom, igyekezet)
Kapcsolattartás, kommunikáció
Óvodáért vállalt többletfeladatok
Pedagógiai munkát segítők:
- Munkaköri leírásában előírtak
- Intézményi szabályozókban megfogalmazottak
Értékelt területek:
Szakmai ismeretek
Munkakör ellátása
Munkafegyelem- munkatartás (pontosság, szorgalom, igyekezet)
Kapcsolattartás kommunikáció
Óvodáért vállalt többletfeladatok
VI.2. Az Ér. része az intézmény belső ellenőrzési rendszerének, mely ütemezését az éves
ellenőrzési terv tartalmazza.
VI.3. Az értékelés eszköze az intézmény minden dolgozója számára a Teljesítményértékelés –
értékelő lap. (Mellékletben) A szempontokhoz rendelt elvárásokat a mérőeszközök
tartalmazzák, amelyek a törvényi változások, valamint az intézményi elvárások tükrében a
nevelőtestület többségi szavazata alapján módosíthatók.
VI.4. Az értékelés, az értékelő lapon történik 0-3-ig terjedő skálán, a kapott pontszámokból
százalékos eredmény kerül kiszámításra.
Értékelési skála:
nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
VI. 5. Az értékelés végső eredményét a maximálisan elérhető és a vezető által adott, ténylegesen
elért pontszámokhoz viszonyított arány adja:
nem megfelelő
0% - 29%
kevésbé megfelelő 30% - 59%
megfelelő
60% - 79%
kiemelkedő
80% - 100%
VI. 6. Az Az értékelés során felhasználható, az indikátoroknak történő megfelelés minőségét
mutató dokumentumok köre:
Pedagógusok esetében:
- tervezési és értékelési dokumentumok:
 csoportnapló tartalmi elemei (éves nevelési-tanítási terv, tematikus tervek,
foglalkozás tervek
 gyermekek egyéni fejlődését rögzítő fejlődési naplók
- leigazolt munkaidő nyilvántartás
- elégedettség mérések eredményei:
 vezetővel/munkaközösség vezetésével való elégedettség
 szülői elégedettség
- ellenőrzési dokumentumok:
 óvodai csoportnapló ellenőrzése: naprakészség, tartalmi-formai elemek
 Felvételi mulasztási napló
4

 vezetői ellenőrzés dokumentuma
- gyermekproduktumok
- pedagógusok alkotásai:
 saját készítésű, a tanulást támogató eszközök, kellékek, dekoráció, stb.
- jegyzőkönyvek, feljegyzések, emlékeztetők
 fogadó órák és családlátogatások dokumentálása
 szülői értekezletek, megbeszélések dokumentálása
 feljegyzések a csoportnaplóban
- díjazások, kitüntetések dokumentumai
- helyszíni bejárás
- Bemutatók, előadások
Pedagógiai munkát segítők esetében:
- ellenőrzési-értékelési dokumentumok (Pld. tisztasági szemle)
- a tanulást támogató eszközök, kellékek, dekoráció készítése, stb.
- egyéb dolgozói tevékenységek
VII. Az Ér. éves ciklusa
VII.1. Az értékelést tanévenként kell elvégezni, minden év augusztus 30. napjáig.
- A BECS évente – a teljesítményértékelést megelőzően – aktualizálja az értékelő lapok
(eszközök) tartalmait, melyet a nevelőtestület javaslata alapján az intézmény vezetője
hagy jóvá.
- Az értékelésre, az ütemezésnek megfelelően évente, az éves munkatervben
meghatározottak szerint kerül sor.
- Az értékelt és az értékelő által véglegesített és aláírt dokumentum 1 példánya az értékelt
személyi anyagába, 1 példánya pedig az értékelthez kerül.
VIII. Eltérő illetményalap megállapítása az Ér. alapján
VIII.1. Az intézményvezető az egyes értékelési területeken szerzett tapasztalatai alapján az
értékelő lapon pontozással és szükség szerint szöveges kiegészítéssel meghatározza az értékelt
dolgozó munkateljesítményét.
VIII.2. Az új belépők, a gyakornokok és a tanév során munkába álló tartósan távol lévő
pedagógus munkakört betöltő alkalmazottak esetén alkalmazandó eljárásrend:
A nevelési év közben betöltésre kerülő üres álláshelyeken foglalkoztatott (új belépő), és a
nevelési év során munkába álló tartósan távol lévő pedagógus munkakört betöltő alkalmazottak
esetén az értékelést akkor lehet lefolytatni, ha pedagógiai szaktevékenységük a nevelési év
legalább hat hónapjára kiterjed. A Gyakornok fizetési fokozatba sorolt pedagógus
teljesítményének értékelése során az óvodavezető kikéri az érintett pedagógus mentorának a
véleményét.
IX. Az Ér. nyilvánossága
IX.1. Az Ér. nyilvános, megtalálható az intézmény honlapján és a nyomtatva a vezetői
irodában.
IX.2. Az intézmény alkalmazásában álló dolgozókat az Ér. szabályairól annak elfogadása és
módosítása után illetve a jogviszony létesítésekor tájékoztatni kell.
IX.3. Az Ér. egyes pedagógusokra vonatkozó megállapításai kizárólag a munkáltató és az
adott pedagógus számára nyilvánosak
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X. Záró rendelkezések
A Kispesti Zöld Ágacska Óvoda kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszerét az
előírt vélemények figyelembe vétele után a nevelőtestület megtárgyalta, és a benne foglaltakkal
egyetértve jelen formájában elfogadta.
A véleményezésről szóló nyilatkozatok és a nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve az Óvoda
irattárában megőrzésre került.
Fentiek értelmében az Ér. jelen formájában 2017. szeptember 1-jén hatályba lép.
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Legitimációs záradék
Jelen szabályzatot a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda nevelőtestülete 2017 év június hónap 19.
napján tartott ülésén 3/2017. (VI.19.) sz. határozatával elfogadta.
Kelt, 2017.08. 31.
……………………………………
óvodavezető

……………………………………
nevelőtestület tagja
PH.

Nyilatkozom, hogy jelen szabályzat elfogadását megelőzően a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda
KT véleményezési jogkörét gyakorolta.

Kelt, Budapest, 2017. 08. 31.

………………………………………………….
érdekképviseleti szerv nevében

Jelen szabályzatot a …………………………………….. (fenntartó megnevezése) jóváhagyja.
Kelt,
PH.
…………………………………….
fenntartó képviseletében

Mellékletek:
A szabályzathoz kapcsolódó értékelési lapok
Értékelőlap - Óvodapedagógus
Értékelőlap - Dajka
Értékelőlap - Pedagógiai asszisztens
Értékelőlap - Óvodatitkár
Értékelőlap - Kertész
Értékelőlap - Konyhai dolgozó
Értékelőlap - Mosodai dolgozó
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Értékelőlap
Óvodapedagógus
Értékelt neve:
Értékelés időpontja:
Értékelt időszak: 2016. szeptember - 2017. május
Értékelés: nem megfelelő 0 pont

kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
Szakmai ismeretek- Munkakör ellátása
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

1. kompetencia: Pedagógiai módszertani felkészültség
1.1.Milyen a módszertani felkészültsége?
Megfelelő módszereket alkalmaz a
nevelés folyamatában és a gyermeki
tevékenységekben?
1.2. Ismeri és alkalmazza-e a
gyermekközösségnek, különleges
bánásmódot igénylőknek megfelelő,
változatos módszereket?
1.3. Hogyan értékeli az alkalmazott
módszerek beválását? Hogyan használja
fel a megfigyelési, mérési és értékelési
eredményeket saját pedagógiai
gyakorlatában?
1.4.Hogyan, mennyire illeszkednek az
általa alkalmazott módszerek a
gyermekközösséghez, illetve a
képességfejlesztési területekhez?

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
szükséges önreflexiók
2.1. Milyen a pedagógiai tervező
munkája: tervezési dokumentumok,
tervezési módszerek,
nyomonkövethetőség, megvalósíthatóság,
realitás?
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2.2. Hogyan viszonyul egymáshoz a
tervezés és megvalósítás?
2.3.A tervezés során hogyan érvényesíti
az Óvodai nevelés országos alapprogram
nevelési céljait, hogyan határoz meg
pedagógiai célokat, fejlesztendő
kompetenciákat?
2.4.Hogyan épít tervező munkája során a
gyermekek előzetes neveltségi szintjére,
tudására és a gyermekcsoport jellemzőire?

3. kompetencia: A tanulás támogatása
3.1. Mennyire tudatosan, az adott
helyzetnek mennyire megfelelően
választja meg és alkalmazza a
nevelési tanulásszervezési
eljárásokat?
3.2 Hogyan motiválja a gyermekeket?
Hogyan kelti fel a gyermekek
érdeklődését, és hogyan köti le, tartja
fenn a gyermekek figyelmét,
érdeklődését?
3.3. Hogyan fejleszti a gyermekek
gondolkodási, probléma-megoldási és
együttműködési képességét?
3.4.: Milyen ismeretszerzési, tanulási
teret, tanulási környezetet hoz létre az
ismeretszerzési, tanulási folyamathoz?
3.5. Hogyan alkalmazza a tanulási
folyamatban az információkommunikációs technikákra épülő
eszközöket, a digitális tananyagokat?
(felkészülés)
4. kompetencia: A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához
szükséges megfelelő módszertani felkészültség
4. 1. Hogyan méri fel a gyermekek
értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi
állapotát? Milyen hatékony gyermeki
megismerési technikákat alkalmaz?
4. 2. Hogyan jelenik meg az egyéni
fejlesztés, a személyiségfejlesztés a
tervezésben és a pedagógiai
munkájában (egyéni képességek,
adottságok, fejlődési ütem,
szociokulturális háttér)?
4. 3. Milyen módon differenciál,
hogyan alkalmazza az adaptív oktatás
gyakorlatát?
4. 4. Milyen terv alapján, hogyan
foglalkozik a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekekkel, ezen belül a
sajátos nevelési igényű, a
beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő, a kiemelten
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tehetséges, illetve a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekekkel?
5. kompetencia: A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs
tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
5.1. Milyen módszereket, eszközöket
alkalmaz a közösség belső
struktúrájának feltárására?
5.2. Hogyan képes olyan nevelési,
ismeretszerzési, tanulási környezet
kialakítására, amelyben a gyermekek
értékesnek, elfogadottnak érezhetik
magukat, amelyben megtanulják
tisztelni, elfogadni a különböző
kulturális közegből, a különböző
társadalmi rétegekből jött társaikat, a
különleges bánásmódot igénylő, és a
hátrányos helyzetű gyermekeket is?
5.3. Hogyan jelenik meg a
közösségfejlesztés a pedagógiai
munkájában (helyzetek teremtése,
eszközök, a gyermekek óvodai és
óvodán kívül szervezett
tevékenységeiben)?
5.4. Mennyire sikeresen alkalmaz
probléma megoldási és
konfliktuskezelési stratégiákat?
6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
6.1. Milyen hatékonysággal alkalmaz
ellenőrzési és értékelési formákat?
6.2. Mennyire támogató, fejlesztő
szándékú az értékelése?
6.3. Visszajelzései támogatják-e a
gyermekek önértékelésének
fejlődését?
7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
7.1. Szakmai és nyelvi szempontból
igényes-e a nyelvhasználata (a
gyermekek életkorának megfelelő
szókészlet, artikuláció,
beszédsebesség stb.)?
7.2. Milyen a gyermekekkel a
kommunikációja, együttműködése?
7.3. Milyen módon működik együtt az
óvodapedagógusokkal és a pedagógiai
munkát segítő más felnőttekkel a
pedagógiai folyamatban?
7.4. Reális önismerettel rendelkezike? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet?
Hogyan fogadja a visszajelzéseket?
Képes-e önreflexióra? Képes-e
önfejlesztésre?
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
8.1.Saját magára vonatkozóan hogyan
érvényesíti a folyamatos értékelés,
fejlődés, továbblépés igényét?
8.2. Mennyire tájékozott pedagógiai
kérdésekben, hogyan követi a
szakmában történteket?
8.3. Hogyan nyilvánul meg
kezdeményezőképessége,
felelősségvállalása a munkájában?
összesen pontszám:93 pont
Munkafegyelem- munkatartás (pontosság, szorgalom, igyekezet)
Kérdések
Önértékelés
Vezetőhelyettesi
értékelés
Mennyire tartod be a munkaidőt?
(munkakezdés-végzés)
Mennyire tartod be a határidőket?
Hogyan látod el dokumentációs
feladataidat? (munkaidő nyilvántartás,
szabadságkérő lap)
Mennyire fegyelmezett a
munkavégzésed? (pontosság,
alaposság, önfegyelem,
megbízhatóság)
Mennyire tartod be a
kompetenciahatáraidat?
Mennyire tartod be a hivatali titkok
tartására vonatkozó kötelezettségedet?
Mennyire tartod be az intézmény
Etikai kódexét?
Mennyire képviseled az intézmény
érdekeit?
Mennyire vagy lojális az intézmény
irányában?
Mennyire ügyelsz a közös tulajdon
védelmére?
Mennyire pozitív a hozzáállásod a
munkádhoz? (kitartás, felelősség,
elkötelezettség)
Mennyire eredményes a Team
munkában való együttműködésed?
(egyenletes munkaelosztás, javaslatok
megbeszélése, gondolatok
összehangolása)
Mennyire eredményes az önálló
feladatvégzésed?
Mennyire törekszel a minőségi
munkára?
Mennyire vagy rugalmas a
változások, az innováció, az új dolgok
elfogadásában?
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Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Mennyire vagy képes munkát
átcsoportosítani szükség esetén, pl.
betegség?
Mennyire igyekszel változtatni a
fejlesztendő területeiden?
összesen pontszám: 51 pont
Kapcsolattartás, kommunikáció
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Milyennek értékeled a gyermekkel
való beszédhangnemed?
Milyennek értékeled a kollégákkal
való beszédhangnemed?
Milyennek értékeld a szülőkkel való
kommunikációdat? (beszédstílus,
kompetenciahatárok betartása)
Kommunikáció során mennyire tudod
közvetíteni a gondolataidat?
Ösztönzően hat-e rád az építő jellegű
kritika?
Milyennek ítéled konfliktusmegoldó
képességedet?
Mennyire ismered az információs
rendszer működését az óvodában?
Mennyire vagy tájékozott az
információkban?
összesen pontszám: 24 pont

Óvodáért vállalt többletfeladatok
Kérdések
Mennyire vállalsz többletfeladatot a
közösségért? (betegség, programok)
A vállalt többletfeladatot milyen
minőségben tudod elvégezni?
Mennyire vállalsz többletfeladatot
munkaidőn kívül?
Közvetlenül nem a munkaköréhez
hozzátartozó tudásodat mennyire
ajánlod fel a közösség javára?
Mennyire segíted a közösséget aktív
részvétellel vagy technikai eszköz
felajánlásával? (színes nyomtatás, v.
gép ami itt nincs az óvodában, de
alkalomadtán kisegíti a munkát)
Mennyire vállalsz önként szerepet az
óvodai környezet alakításában?
(dekoráció, eszközjavítás, rendezés)
összesen pontszám: 18 pont
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ÖSSZESEN: 186 PONT
Értékelési skála:
nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
Eredmények:
nem megfelelő
kevésbé megfelelő
megfelelő
kiemelkedő

0% - 29%
30% - 59%
60% - 79%
80% - 100%

- 0 pont -54 pont
- 55 pont- 110 pont
- 111 pont- 147 pont
- 149pont- 186 pont
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Értékelőlap
Dajka
Értékelt neve:
Értékelés időpontja:
Értékelt időszak: 2016. szeptember - 2017. május
Értékelés: nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
Szakmai ismeretek
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Mennyire rendelkezel a szakmádhoz
szükséges ismeretekkel és
képességekkel?
Mennyire ismered és alkalmazod a
rád vonatkozó dokumentumokat?
(Pedagógiai Program, SzMSz,
Házirend, Munkaköri leírás)
Mennyire ismered a HACCP
előírásait?
Mennyire vagy nyitott az új ismeretek
megszerzésére?
Mennyire alkalmazod az új
ismereteket?
összesen pontszám: 15 pont
Munkakör ellátása
Kérdések
Milyen minőségben látod el a higiénia
feladatokat a csoportszobában és az
egyéni területen? (munkaterület
tisztasága, rendezettsége)
Mennyire alkalmazod a HACCP
előírásait a konyhai feladatok ellátása
során?
Mennyire tartod be a munkaeszközök
tárolására irányuló előírásokat?
(tisztítószerek)
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Mennyire vagy képes az önálló
munkavégzésre?
Mennyire vagy rugalmas a
munkavégzésed során csoportodat
illetően? (csoportkérések teljesítése,
váratlan helyzet megoldása)
Mennyire tudod munkaidődet
beosztani?
Mennyire vagy aktív résztvevője a
gyermekek gondozási-nevelési
feladatok ellátásában, étkezésnél,
öltözésnél, mosdóhasználatnál,
pihenésnél?
Mennyire veszed figyelembe a
csoportszokásokat, a nevelési tervben
foglaltakat?
Az SNI és Táplálékallergiás
gyermekek ellátását milyen
minőségben végzed? (egyéni
bánásmód alkalmazása)
Mennyire aktív a részvételed a
csoportod napi-heti
tevékenységeiben?
Mennyire aktív a részvételed az óvoda
szervezett programjain?
összesen pontszám: 33 pont

Munkafegyelem- munkatartás (pontosság, szorgalom, igyekezet)
Kérdések
Önértékelés
Vezetőhelyettesi
értékelés
Mennyire tartod be a munkaidőt?
(munkakezdés-végzés)
Mennyire tartod be a határidőket?
Hogyan látod el dokumentációs
feladataidat? (munkaidő nyilvántartás,
szabadságkérő lap)
Mennyire fegyelmezett a
munkavégzésed? (pontosság,
alaposság, önfegyelem,
megbízhatóság)
Mennyire tartod be a
kompetenciahatáraidat?
Mennyire tartod be a hivatali titkok
tartására vonatkozó kötelezettségedet?
Mennyire tartod be az intézmény
Etikai kódexét?
Mennyire képviseled az intézmény
érdekeit?
Mennyire vagy lojális az intézmény
irányába?
Mennyire ügyelsz a közös tulajdon
védelmére?
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Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Mennyire pozitív a hozzáállásod a
munkádhoz? (kitartás, felelősség,
elkötelezettség)
Mennyire eredményes a Team
munkában való együttműködésed?
(egyenletes munkaelosztás, javaslatok
megbeszélése, gondolatok
összehangolása)
Mennyire eredményes az önálló
feladatvégzésed?
Mennyire törekszel a minőségi
munkára?
Mennyire vagy rugalmas a
változások, az innováció, az új dolgok
elfogadásában?
Mennyire vagy képes munkát
átcsoportosítani szükség esetén óvoda
szinten, pl. betegség?
Mennyire igyekszel változtatni a
fejlesztendő területeiden?
összesen pontszám: 51 pont
Kapcsolattartás kommunikáció
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Milyennek értékeled a gyermekkel
való beszédhangnemed?
Milyennek értékeled a kollégákkal
való beszédhangnemed?
Milyennek értékeld a szülőkkel való
kommunikációdat? (beszédstílus,
kompetenciahatárok betartása)
Kommunikációd során mennyire
tudod közvetíteni a gondolataidat?
Ösztönzően hat-e rád az építő jellegű
kritika?
Milyennek ítéled konfliktusmegoldó
képességedet?
Mennyire ismered az információs
rendszer működését az óvodában?
Mennyire vagy tájékozott az
információkban?
összesen pontszám: 24 pont

Óvodáért vállalt többletfeladatok
Kérdések
Mennyire vállalsz többletfeladatot a
közösségért? (betegség, programok)
A vállalt többletfeladatot milyen
minőségben tudod elvégezni?
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Mennyire vállalsz többletfeladatot
munkaidőn kívül?
Közvetlenül nem a munkakörödhöz
hozzátartozó tudásodat mennyire
ajánlod fel a közösség javára?
Mennyire segíted a közösséget aktív
részvétellel vagy technikai eszköz
felajánlásával? (színes nyomtatás, v.
gép ami itt nincs az óvodában, de
alkalomadtán kisegíti a munkát)
Mennyire vállalsz önként szerepet az
óvodai környezet alakításában?
(dekoráció, eszközjavítás, rendezés)
összesen pontszám: 18 pont
ÖSSZESEN: 141 PONT
Értékelési skála:
nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
Eredmények:
nem megfelelő
kevésbé megfelelő
megfelelő
kiemelkedő

0% - 29%
30% - 59%
60% - 79%
80% - 100%

- 0 pont - 41pont
- 42 pont- 83 pont
- 84 pont- 112 pont
- 113 pont- 141pont

17

Értékelőlap
Pedagógiai asszisztens
Értékelt neve:
Értékelés időpontja:
Értékelt időszak: 2016. szeptember - 2017. május
Értékelés: nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
Szakmai ismeretek
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Mennyire rendelkezel a szakmádhoz
szükséges ismeretekkel és
képességekkel?
Mennyire ismered és alkalmazod a
rád vonatkozó dokumentumokat?
(Pedagógiai Program, SzMSz,
Házirend, Munkaköri leírás)
Mennyire vagy nyitott az új ismeretek
megszerzésére?
Mennyire alkalmazod az új
ismereteket?
összesen pontszám: 12 pont
Munkakör ellátása
Kérdések
Az SNI gyermek fejlesztésében
mennyire tudsz partnerként
együttműködni az
óvodapedagógussal?
Az SNI gyermek fejlesztésében
mennyire tudsz partnerként
együttműködni a
gyógypedagógusokkal?
Az SNI gyermek fejlesztésében
mennyire tudsz partnerként
együttműködni a szülővel?
Az egyéni fejlesztést milyen
rendszerességgel és minőségben
végzed?
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Milyen mennyiségben és minőségben
készítesz eszközöket az SNI gyermek
számára amennyiben igény van rá?
Az adminisztrációs munkát milyen
minőségben végzed?
Az autista szoba kialakításában és
rendjének megtartásában hogyan
veszel részt?
Mennyire tudod összehangolni az SNI
gyermek napirendjét a csoport
életével?
Mennyire vagy képes az önálló
munkavégzésre?
Mennyire vagy rugalmas a
munkavégzésed során? (csoportkérés
teljesítése, váratlan helyzet
megoldása)
Mennyire vagy aktív résztvevője a
gyermekek gondozási-nevelési
feladatok ellátásában, étkezésnél,
öltözésnél, mosdóhasználatnál,
pihenésnél?
Mennyire veszed figyelembe a
csoportszokásokat, a nevelési tervben
foglaltakat?
Mennyire aktív a részvételed a
csoportod napi-heti
tevékenységeiben?
Mennyire aktív a részvételed az óvoda
szervezett programjain?
összesen pontszám: 42 pont
Munkafegyelem- munkatartás (pontosság, szorgalom, igyekezet)
Kérdések
Önértékelés
Vezetőhelyettesi
értékelés
Mennyire tartod be a munkaidőt?
(munkakezdés-végzés)
Mennyire tartod be a határidőket?
Hogyan látod el dokumentációs
feladataidat? (munkaidő nyilvántartás,
szabadságkérő lap)
Mennyire fegyelmezett a
munkavégzésed? (pontosság,
alaposság, önfegyelem,
megbízhatóság)
Mennyire tartod be a
kompetenciahatáraidat?
Mennyire tartod be a hivatali titkok
tartására vonatkozó kötelezettségedet?
Mennyire tartod be az intézmény
Etikai kódexét?
Mennyire képviseled az intézmény
érdekeit?
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Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Mennyire vagy lojális az intézmény
irányába?
Mennyire ügyelsz a közös tulajdon
védelmére?
Mennyire pozitív a hozzáállásod a
munkádhoz? (kitartás, felelősség,
elkötelezettség)
Mennyire eredményes a munkában
való együttműködésed?
(javaslatok megbeszélése, gondolatok
összehangolása)
Mennyire eredményes az önálló
feladatvégzésed?
Mennyire törekszel a minőségi
munkára?
Mennyire vagy rugalmas a
változások, az innováció, az új dolgok
elfogadásában?
Mennyire vagy képes munkát
átcsoportosítani szükség esetén, pl.
betegség?
Mennyire igyekszel változtatni a
fejlesztendő területeiden?
összesen pontszám: 51 pont
Kapcsolattartás kommunikáció
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Milyennek értékeled a gyermekkel
való beszédhangnemed?
Milyennek értékeled a kollégákkal
való beszédhangnemed?
Milyennek értékeld a szülőkkel való
kommunikációdat? (beszédstílus,
kompetenciahatárok betartása)
Kommunikációd során mennyire
tudod közvetíteni a gondolataidat?
Ösztönzően hat-e rád az építő jellegű
kritika?
Milyennek ítéled konfliktusmegoldó
képességedet?
Mennyire ismered az információs
rendszer működését az óvodában?
Mennyire vagy tájékozott az
információkban?
összesen pontszám: 24 pont
Óvodáért vállalt többletfeladatok
Kérdések
Mennyire vállalsz többletfeladatot a
közösségért? (betegség, programok)
20

A vállalt többletfeladatot milyen
minőségben tudod elvégezni?
Mennyire vállalsz többletfeladatot
munkaidőn kívül?
Közvetlenül nem a munkaköréhez
hozzátartozó tudásodat mennyire
ajánlod fel a közösség javára?
Mennyire segíted a közösséget aktív
részvétellel vagy technikai eszköz
felajánlásával? ((színes nyomtatás, v.
gép ami itt nincs az óvodában, de
alkalomadtán kisegíti a munkát)
Mennyire vállalsz önként szerepet az
óvodai környezet alakításában?
(dekoráció, eszközjavítás, rendezés)
összesen pontszám: 18 pont
ÖSSZESEN: 147 pont
Értékelési skála:
nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
Eredmények:
nem megfelelő
kevésbé megfelelő
megfelelő
kiemelkedő

0% - 29%
30% - 59%
60% - 79%
80% - 100%

- 0 pont - 43pont
- 44 pont- 87 pont
- 88 pont- 116 pont
- 117 pont- 147 pont
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Értékelőlap
Óvodatitkár
Értékelt neve:
Értékelés időpontja:
Értékelt időszak: 2016. szeptember - 2017. május
Értékelés: nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
Szakmai ismeretek
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Mennyire rendelkezel a szakmádhoz
szükséges ismeretekkel és
képességekkel?
Mennyire ismered és alkalmazod a
rád vonatkozó dokumentumokat?(
Pedagógiai Program, SzMSz,
Házirend, Munkaköri leírás)
Mennyire vagy nyitott az új ismeretek
megszerzésére?
Mennyire alkalmazod az új
ismereteket?
összesen pontszám: 12 pont
Munkakör ellátása
Kérdések
Mennyire vagy képes az önálló
munkavégzésre?
Mennyire vezeted pontosan az
ügyviteli és adminisztrációs
dokumentumokat?
Mennyire tartod a határidőket?
Mennyire tudod munkaidődet
beosztani?
Mennyire sikerült az óvoda ügyeinek
intézése alkalmával jó kapcsolatot
kialakítani az önkormányzatban?
Mennyire vagy hatékony az óvodán
kívüli ügyintézésben?
Mennyire vagy segítőkész
kollégáiddal szemben?
Mennyire vagy segítőkész a szülőkkel
szemben?
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Mennyire vagy rugalmas a
munkavégzésed során? (csoportkérés
teljesítése, váratlan helyzet
megoldása)
Mennyire veszed figyelembe a
csoportszokásokat?
Mennyire aktív a részvételed az óvoda
napi-heti tevékenységeiben?
Mennyire aktív a részvételed az óvoda
szervezett programjaira való
felkészülésben? (kiírások készítése)
összesen pontszám: 36 pont
Munkafegyelem- munkatartás (pontosság, szorgalom, igyekezet)
Kérdések
Önértékelés
Vezetőhelyettesi
értékelés
Mennyire tartod be a munkaidőt?
(munkakezdés-végzés)
Mennyire tartod be a határidőket?
Hogyan látod el dokumentációs
feladataidat? (saját munkaidő
nyilvántartás, saját szabadságkérő lap)
Mennyire fegyelmezett a
munkavégzésed? (pontosság,
alaposság, önfegyelem,
megbízhatóság)
Mennyire tartod be a
kompetenciahatáraidat?
Mennyire tartod be a hivatali titkok
tartására vonatkozó kötelezettségedet?
Mennyire tartod be az intézmény
Etikai kódexét?
Mennyire képviseled az intézmény
érdekeit?
Mennyire vagy lojális az intézmény
irányába?
Mennyire ügyelsz a közös tulajdon
védelmére?
Mennyire pozitív a hozzáállásod a
munkádhoz? (kitartás, felelősség,
elkötelezettség)
Mennyire eredményes a munkában
való együttműködésed?
(egyeztetések, javaslatok
megbeszélése, gondolatok
összehangolása)
Mennyire eredményes az önálló
feladatvégzésed?
Mennyire törekszel a minőségi
munkára?
Mennyire vagy rugalmas a
változások, az innováció, az új dolgok
elfogadásában?
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Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Mennyire vagy képes munkát
átcsoportosítani szükség esetén, pl.
betegség?
Mennyire igyekszel változtatni a
fejlesztendő területeiden?
összesen pontszám: 51 pont
Kapcsolattartás kommunikáció
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Milyennek értékeled a gyermekkel
való beszédhangnemed?
Milyennek értékeled a kollégákkal
való beszédhangnemed?
Milyennek értékeld a szülőkkel való
kommunikációdat? (beszédstílus,
kompetenciahatárok betartása)
Kommunikáció során mennyire tudod
közvetíteni a gondolataidat?
Ösztönzően hat-e rád az építő jellegű
kritika?
Milyennek ítéled konfliktusmegoldó
képességedet?
Mennyire ismered az információs
rendszer működését az óvodában?
Mennyire vagy tájékozott az
információkban?
összesen pontszám: 24 pont
Óvodáért vállalt többletfeladatok
Kérdések
Mennyire vállalsz többletfeladatot a
közösségért? (betegség, programok)
A vállalt többletfeladatot milyen
minőségben tudod elvégezni?
Mennyire vállalsz többletfeladatot
munkaidőn kívül?
Közvetlenül nem a munkaköréhez
hozzátartozó tudásodat mennyire
ajánlod fel a közösség javára?
Mennyire segíted a közösséget aktív
részvétellel vagy technikai eszköz
felajánlásával? (színes nyomtatás, v.
gép ami itt nincs az óvodában, de
alkalomadtán kisegíti a munkát)
Mennyire vállalsz önként szerepet az
óvodai környezet alakításában?
(dekoráció, eszközjavítás, rendezés)
összesen pontszám: 18 pont
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ÖSSZESEN: 141 PONT
Értékelési skála:
nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
Eredmények:
nem megfelelő
kevésbé megfelelő
megfelelő
kiemelkedő

0% - 29%
30% - 59%
60% - 79%
80% - 100%

- 0 pont - 41pont
- 42 pont- 83 pont
- 84 pont- 112 pont
- 113 pont- 141pont
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Értékelőlap
Kertész
Értékelt neve:
Értékelés időpontja:
Értékelt időszak: 2016. szeptember - 2017. május
Értékelés: nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
Szakmai ismeretek
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Mennyire rendelkezel a szakmádhoz
szükséges ismeretekkel és
képességekkel?
Mennyire ismered és alkalmazod a
rád vonatkozó
dokumentumokat?(Pedagógiai
Program, SzMSz, Házirend,
Munkaköri leírás)
Mennyire vagy nyitott az új ismeretek
megszerzésére?
Mennyire alkalmazod az új
ismereteket?
összesen pontszám: 12 pont
Munkakör ellátása
Kérdések
Mennyire vagy képes az önálló
munkavégzésre?
Az udvar tisztaságát milyen
minőségben végzed? (takarítás,
lombseprés)
A kertészkedést milyen minőségben
végzed? (ültetés, ásás, gyomlálás,
metszés)
Milyen a munkaterületed
gondozottsága, rendezettsége?
(műhely, szerszámtároló)
Mennyire tartod be a munkaeszközök
tárolására irányuló előírásokat?
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Mennyire vezeted pontosan az
adminisztrációs dokumentumokat?
(ellenőrzési napló)
Mennyire tudod munkaidődet
beosztani?
Mennyire vagy segítőkész
kollégáiddal szemben?
Mennyire vagy segítőkész a szülőkkel
szemben?
Mennyire vagy rugalmas a
munkavégzésed során? (csoportkérés
teljesítése, váratlan helyzet
megoldása)
Mennyire veszed figyelembe a
csoportszokásokat?
Mennyire aktív a részvételed az óvoda
napi-heti tevékenységeiben?
Mennyire aktív a részvételed az óvoda
szervezett programjain?
összesen pontszám: 39 pont
Munkafegyelem- munkatartás (pontosság, szorgalom, igyekezet)
Kérdések
Önértékelés
Vezetőhelyettesi
értékelés
Mennyire tartod be a munkaidőt?
(munkakezdés-végzés)
Mennyire tartod be a határidőket?
Hogyan látod el dokumentációs
feladataidat? (munkaidő nyilvántartás,
szabadságkérő lap)
Mennyire fegyelmezett a
munkavégzésed? (pontosság,
alaposság, önfegyelem,
megbízhatóság)
Mennyire tartod be a
kompetenciahatáraidat?
Mennyire tartod be a hivatali titkok
tartására vonatkozó kötelezettségedet?
Mennyire tartod be az intézmény
Etikai kódexét?
Mennyire képviseled az intézmény
érdekeit?
Mennyire vagy lojális az intézmény
irányában?
Mennyire ügyelsz a közös tulajdon
védelmére?
Mennyire pozitív a hozzáállásod a
munkádhoz? (kitartás, felelősség,
elkötelezettség)
Mennyire eredményes a munkában
való együttműködésed?
(javaslatok megbeszélése, gondolatok
összehangolása)
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Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Mennyire eredményes az önálló
feladatvégzésed?
Mennyire törekszel a minőségi
munkára?
Mennyire vagy rugalmas a
változások, az innováció, az új dolgok
elfogadásában?
Mennyire vagy képes munkát
átcsoportosítani szükség esetén, pl.
betegség?
Mennyire igyekszel változtatni a
fejlesztendő területeiden?
összesen pontszám: 51 pont
Kapcsolattartás kommunikáció
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Milyennek értékeled a gyermekkel
való beszédhangnemed?
Milyennek értékeled a kollégákkal
való beszédhangnemed?
Milyennek értékeld a szülőkkel való
kommunikációdat? (beszédstílus,
kompetenciahatárok betartása)
Kommunikáció során mennyire tudod
közvetíteni a gondolataidat?
Ösztönzően hat-e rád az építő jellegű
kritika?
Milyennek ítéled konfliktusmegoldó
képességedet?
Mennyire ismered az információs
rendszer működését az óvodában?
Mennyire vagy tájékozott az
információkban?
összesen pontszám: 24 pont
Óvodáért vállalt többletfeladatok
Kérdések
Mennyire vállalsz többletfeladatot a
közösségért? (betegség, programok)
A vállalt többletfeladatot milyen
minőségben tudod elvégezni?
Mennyire vállalsz többletfeladatot
munkaidőn kívül?
Közvetlenül nem a munkaköréhez
hozzátartozó tudásodat mennyire
ajánlod fel a közösség javára?
Mennyire segíted a közösséget aktív
részvétellel vagy technikai eszköz
felajánlásával? (valamilyen gép ami
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itt nincs az óvodában, de
alkalomadtán kisegíti a munkát)
Mennyire vállalsz önként szerepet az
óvodai környezet alakításában?
(dekoráció, eszközjavítás, rendezés)
összesen pontszám: 18 pont
ÖSSZESEN: 144 PONT
Értékelési skála:
nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
Eredmények:
nem megfelelő
kevésbé megfelelő
megfelelő
kiemelkedő

0% - 29%
30% - 59%
60% - 79%
80% - 100%

- 0 pont – 42 pont
- 43 pont- 85 pont
- 86 pont- 114 pont
- 115 pont -144 pont

29

Értékelőlap
Konyhai dolgozó
Értékelt neve:
Értékelés időpontja:
Értékelt időszak: 2016. szeptember - 2017. május
Értékelés: nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
Szakmai ismeretek
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Mennyire rendelkezel a szakmádhoz
szükséges ismeretekkel és
képességekkel?
Mennyire ismered és alkalmazod a
rád vonatkozó dokumentumokat?(
Pedagógiai Program, SzMSz,
Házirend, Munkaköri leírás)
Mennyire ismered a HACCP
előírásait?
Hogyan látod el dokumentációs
feladataidat? (HACCP- rendszer)
Mennyire vagy nyitott az új ismeretek
megszerzésére?
Mennyire alkalmazod az új
ismereteket?
összesen pontszám: 18 pont
Munkakör ellátása
Kérdések

Mennyire alkalmazod a HACCP
előírásait a konyhai feladatok ellátása
során?
Milyen minőségben látod el a higiénia
feladatokat a konyha területen?
(munkaterület tisztasága,
rendezettsége, csempe, mosdókagyló,
hűtők, mikrók, asztal, polc)
Milyen minőségben látod el a higiénia
feladatokat az egyéni területen?
(munkaterület tisztasága,
rendezettsége)
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Milyen minőségben végzed a
mosogatási feladatokat?
Mennyire pontosan követed a
táplálékallergiás ételek ételhordóit?
Mennyire tartod be a munkaeszközök
tárolására irányuló előírásokat?
(tisztitószerek, edények)
Mennyire vagy képes az önálló
munkavégzésre?
Mennyire vagy rugalmas a
munkavégzésed során?
(csoportkérések teljesítése, váratlan
helyzet megoldása)
Mennyire tudod munkaidődet
beosztani?
Mennyire aktív a részvételed az óvoda
szervezett programjain?
összesen pontszám: 30 pont
Munkafegyelem- munkatartás (pontosság szorgalom, igyekezet)
Kérdések
Önértékelés
Vezetőhelyettesi
értékelés
Mennyire tartod be a munkaidőt?
(munkakezdés-végzés)
Mennyire tartod be a határidőket?
Hogyan látod el dokumentációs
feladataidat? (munkaidő nyilvántartás,
szabadságkérő lap)
Mennyire fegyelmezett a
munkavégzésed? (pontosság,
alaposság, önfegyelem,
megbízhatóság)
Mennyire tartod be a
kompetenciahatáraidat?
Mennyire tartod be a hivatali titkok
tartására vonatkozó kötelezettségedet?
Mennyire tartod be az intézmény
Etikai kódexét?
Mennyire képviseled az intézmény
érdekeit?
Mennyire vagy lojális az intézmény
irányába?
Mennyire ügyelsz a közös tulajdon
védelmére?
Mennyire pozitív a hozzáállásod a
munkádhoz? (kitartás, felelősség,
elkötelezettség)
Mennyire eredményes a munkában
való együttműködésed?
(egyenletes munkaelosztás, javaslatok
megbeszélése, gondolatok
összehangolása)
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Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Mennyire eredményes az önálló
feladatvégzésed?
Mennyire törekszel a minőségi
munkára?
Mennyire vagy rugalmas a
változások, az innováció, az új dolgok
elfogadásában?
Mennyire vagy képes munkát
átcsoportosítani szükség esetén, pl.
betegség?
Mennyire igyekszel változtatni a
fejlesztendő területeiden?
összesen pontszám: 51 pont
Kapcsolattartás kommunikáció
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Milyennek értékeled a gyermekkel
való beszédhangnemed?
Milyennek értékeled a kollégákkal
való beszédhangnemed?
Milyennek értékeld a szülőkkel való
kommunikációdat? (beszédstílus,
kompetenciahatárok betartása)
Kommunikációd során mennyire
tudod közvetíteni a gondolataidat?
Ösztönzően hat-e rád az építő jellegű
kritika?
Milyennek ítéled konfliktusmegoldó
képességedet?
Mennyire ismered az információs
rendszer működését az óvodában?
Mennyire vagy tájékozott az
információkban?
összesen pontszám: 24 pont
Óvodáért vállalt többletfeladatok
Kérdések
Mennyire vállalsz többletfeladatot a
közösségért? (betegség, programok)
A vállalt többletfeladatot milyen
minőségben tudod elvégezni?
Mennyire vállalsz többletfeladatot
munkaidőn kívül?
Közvetlenül nem a munkakörödhöz
hozzátartozó tudásodat mennyire
felajánlod fel a közösség javára?
Mennyire segíted a közösséget aktív
részvétellel vagy technikai eszköz
felajánlásával? (színes nyomtatás, v.
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gép ami itt nincs az óvodában, de
alkalomadtán kisegíti a munkát)
Mennyire vállalsz önként szerepet az
óvodai környezet alakításában?
(dekoráció, eszközjavítás, rendezés)
összesen pontszám: 18 pont
ÖSSZESEN: 141 PONT
Értékelési skála:
nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
Eredmények:
nem megfelelő
kevésbé megfelelő
megfelelő
kiemelkedő

0% - 29%
30% - 59%
60% - 79%
80% - 100%

- 0 pont - 41pont
- 42 pont- 83 pont
- 84 pont- 112 pont
- 113 pont- 141pont
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Értékelőlap
Mosodai dolgozó
Értékelt neve:
Értékelés időpontja:
Értékelt időszak: 2016. szeptember - 2017. május
Értékelés: nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont

Szakmai ismeretek
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Mennyire rendelkezel a szakmádhoz
szükséges ismeretekkel és
képességekkel?
Mennyire ismered és alkalmazod a
rád vonatkozó dokumentumokat?(
Pedagógiai Program, SzMSz,
Házirend, Munkaköri leírás)
Mennyire ismered a HACCP
előírásait?
Mennyire vagy nyitott az új ismeretek
megszerzésére?
Mennyire alkalmazod az új
ismereteket?
összesen pontszám: 15 pont
Munkakör ellátása
Kérdések
Milyen minőségben látod el a higiénia
feladatokat a mosodában és az egyéni
területen? (munkaterület tisztasága,
rendezettsége)
A szennyes és tisztított ruhaneműk
tárolása mennyire rendezett a
mosodában?
Mennyire tartod be a munkaeszközök
tárolására irányuló előírásokat?
(tisztítószerek)
Mennyire vagy képes az önálló
munkavégzésre?
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Mennyire vagy rugalmas a
munkavégzésed során?
(csoportkérések teljesítése, váratlan
helyzet megoldása)
Mennyire tudod munkaidődet
beosztani?
Mennyire vagy aktív résztvevője a
gyermekek gondozási-nevelési
feladatok ellátásában, étkezésnél,
öltözésnél, mosdóhasználatnál,
pihenésnél?
Mennyire veszed figyelembe a
csoportszokásokat, a nevelési tervben
foglaltakat?
Mennyire aktív a részvételed az óvoda
szervezett programjain?
összesen pontszám: 27 pont
Munkafegyelem- munkatartás (pontosság, szorgalom, igyekezet)
Kérdések
Önértékelés
Vezetőhelyettesi
értékelés
Mennyire tartod be a munkaidőt?
(munkakezdés-végzés)
Mennyire tartod be a határidőket?
Hogyan látod el dokumentációs
feladataidat? (munkaidő nyilvántartás,
szabadságkérő lap)
Mennyire fegyelmezett a
munkavégzésed? (pontosság,
alaposság, önfegyelem,
megbízhatóság)
Mennyire tartod be a
kompetenciahatáraidat?
Mennyire tartod be a hivatali titkok
tartására vonatkozó kötelezettségedet?
Mennyire tartod be az intézmény
Etikai kódexét?
Mennyire képviseled az intézmény
érdekeit?
Mennyire vagy lojális az intézmény
irányában?
Mennyire ügyelsz a közös tulajdon
védelmére?
Mennyire pozitív a hozzáállásod a
munkádhoz? (kitartás, felelősség,
elkötelezettség)
Mennyire eredményes a Team
munkában való együttműködésed?
(egyenletes munkaelosztás, javaslatok
megbeszélése, gondolatok
összehangolása)
Mennyire eredményes az önálló
feladatvégzésed?
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Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Mennyire törekszel a minőségi
munkára?
Mennyire vagy rugalmas a
változások, az innováció, az új dolgok
elfogadásában?
Mennyire vagy képes munkát
átcsoportosítani szükség esetén, pl.
betegség?
Mennyire igyekszel változtatni a
fejlesztendő területeiden?
összesen pontszám: 51 pont
Kapcsolattartás, kommunikáció
Kérdések

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Önértékelés

Vezetőhelyettesi
értékelés

Vezetői
értékelés

Megjegyzés

Milyennek értékeled a gyermekkel
való beszédhangnemed?
Milyennek értékeled a kollégákkal
való beszédhangnemed?
Kommunikáció során mennyire tudod
közvetíteni a gondolataidat?
Ösztönzően hat-e rád az építő jellegű
kritika?
Milyennek ítéled konfliktusmegoldó
képességedet?
Mennyire ismered az információs
rendszer működését az óvodában?
Mennyire vagy tájékozott az
információkban?
összesen pontszám: 21 pont
Óvodáért vállalt többletfeladatok
Kérdések
Mennyire vállalsz többletfeladatot a
közösségért? (betegség, programok)
A vállalt többletfeladatot milyen
minőségben tudod elvégezni?
Mennyire vállalsz többletfeladatot
munkaidőn kívül?
Közvetlenül nem a munkaköréhez
hozzátartozó tudásodat mennyire
ajánlod fel a közösség javára?
Mennyire segíted a közösséget aktív
részvétellel vagy technikai eszköz
felajánlásával? (színes nyomtatás, v.
gép ami itt nincs az óvodában, de
alkalomadtán kisegíti a munkát)
Mennyire vállalsz önként szerepet az
óvodai környezet alakításában?
összesen pontszám: 18 pont
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ÖSSZESEN: 132 pont
Értékelési skála:
nem megfelelő 0 pont
kevésbé megfelelő 1 pont
megfelelő 2 pont
kiemelkedő 3 pont
Eredmények:
nem megfelelő
kevésbé megfelelő
megfelelő
kiemelkedő

0% - 29%
30% - 59%
60% - 79%
80% - 100%

- 0 pont - 38pont
- 39 pont- 78 pont
- 79 pont- 104 pont
- 105pont-132 pont
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