
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

148. §
258

 (1)
259

 Pedagógus ellenőrzése esetén az ellenőrzésben érintett pedagógus az 

ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott portfólióból 

a) a szakmai önéletrajzot, 

b) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid 

bemutatását, 

c) a szakmai életút értékelését 

a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Ha az ellenőrzés kijelölt 

időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az adott tanítási év végéig 

módosíthatja a feltöltött dokumentumokat. 

(2) A pedagógust egyidejűleg két szakértő látogatja meg. Ha a pedagógus 

munkakörének részét képezi tanítási óra, foglalkozás megtartása, a szakértők egy nap 

alatt a pedagógus két tanítási óráját, foglalkozását látogatják meg. 

149. §
260

 (1) Intézményvezető ellenőrzése esetén az érintett intézményvezető 

legkésőbb az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a hivatal által 

működtetett informatikai támogató rendszerbe a vezetői tevékenységet bemutató 

alábbi dokumentumokat: 

a) a vezetői pályázatát, vagy annak hiányában vezetői programját, 

b) az intézmény pedagógiai programját, 

c) az ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves beszámolóját, valamint 

d) az intézmény szervezeti és működési szabályzatát. 

(2) Az intézményvezetőt egyidejűleg két szakértő látogatja meg. 

150. §
261

 (1) A köznevelési intézmény ellenőrzése esetén az érintett intézmény 

vezetője legkésőbb az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a 

hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe 

a) az ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves beszámolóját, 

b) a legutóbbi továbbképzési programot és az ahhoz kapcsolódó beiskolázási 

terveket, valamint 

c) az intézményi eredményeket, ide értve az ellenőrzés évét megelőző öt évben 

lebonyolított, az intézményre vonatkozóan kötelező országos mérések eredményeit 

bemutató dokumentumokat. 

(2) A köznevelési intézményt egyidejűleg az intézményben nevelt, oktatott 

gyermekek, tanulók és az intézmény által ellátott feladatok számától függően legalább 

három, legfeljebb öt szakértő látogatja meg. 

(3) Az intézményvezető az intézményellenőrzés lezárását követő negyvenöt napon 

belül, az összegző szakértői dokumentuma alapján öt évre szóló intézkedési tervet 

készít, amelyben kijelöli az intézmény pedagógiai-szakmai munkája fejlesztésének 

feladatait. Az intézkedési tervet a nevelőtestület az intézményellenőrzés összegző 

szakértői dokumentumának 147. § (8) bekezdése szerinti rögzítésétől számított hatvan 

napon belül hagyja jóvá. Az intézkedési tervet az érintett intézmény vezetője a 

jóváhagyást követően haladéktalanul feltölti a hivatal által működtetett informatikai 

támogató rendszerbe, amely azt elérhetővé teszi az intézmény fenntartója, valamint a 

hivatal számára. 
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