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Az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó
telejesítményértékelési rendszere
A teljesítményértékelés célja
·

Az egyéni pozitív/sikeres viselkedés és szakmai munka megerősítése

·

Teljesítménybeli, képességbeli hiányosságok/problémák feltárása

·

Változó igényeknek megfelelő képzési/fejlesztési szükségletek meghatározása

·

Intézményi és egyéni célok összehangolása

A teljesítményértékelés célcsoportja
A teljesítményértékelés során az intézményben dolgozó valamennyi pszichológus és egyéb
pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazott értékelésre kerül. Kivételt képez az
intézményvezető, valamint a próbaidő alatt álló és felmondási idejüket töltő alkalmazottak.
A teljesítményértékelés, mint eredményalapú, megítélő értékelés
A szervezetelméleti szakirodalom szerint az eredmény alapú értékelés az értékelt személy egy
adott időszak alatti teljesítményének elbírálását jelenti. Vagyis a becslési folyamat az
értékelés megítélő funkciójához kapcsolódik. A bírálat az értékelt személy teljesítményének
a korábban meghatározott célkitűzésekkel, vagy a munkaköri követelményekben
meghatározott egyéb operatív ismérvekkel történő összehasonlítást követően történik. Az
ebben az összefüggésben kialakított becslési, értékelési eredményeket arra a célra használják
fel, hogy adminisztratív, igazgatási döntéseket hozzanak a munkavállalókat illetően.
A teljesítményértékelés alkalmazásának alapelvei
1. Az értékelési eszköz végleges változatának elkészítésénél figyelembe vesszük az
érintettek véleményét.
2. Az értékelés folyamatában alapelv az egyének erősségeire koncentrálás –
természetesnek kell tekinteni, hogy nem lehet mindenki minden kritériumban erős,
ezért megfelelő számú, a munkakört széles körben átfogó kritérium-rendszer
szükséges.
3. Alapelv az egyéni értékelések eredményének titkossága. Az egyéneknek viszont joga
megismerni az értékelők megítélését a munkájáról.
4. Az értékelés fontos eleme az önértékelés.
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Értékelő személyek
· Vezető
· Vezetőhelyettes (k) (akihez tartozik az alkalmazott munkája az adott kritérium szerint)
· Csoport/Projekt/Munkaközösség-vezető (k) (akihez tartozik az alkalmazott munkája az
adott kritérium szerint)
A kritériumok alapján az egyének teljesítménye legfeljebb az elmúlt két évi munka, majd
mindig két évenként kerül értékelésre.
Az értékelést 3 fokú osztályozóskálával lehet alkalmazni.
Az intézményben zajló értékelés folyamata
Tájékoztatás
A teljesítményértékelési folyamat első lépéseként az intézményvezető tájékoztatja az
érintetteket a folyamatban való részvételükről, a rendszer elemeiről, az értékelés üteméről.
A tájékoztatás célja: a teljesítményértékelési folyamat, az ütemezés, az egyéni értékelőlap
kitöltésének ismertetése az érintettekkel. Az értékelésbe bevont személyekkel továbbá
ismertetni szükséges, hogyan biztosítják az adatok titkosságát, mire és hogyan használják
fel az értékelés eredményét.
Az értékelés folyamata:
Az értékelés a vezetői csoport értékelésére és az értékelt munkatárs önértékelésére épül.
· Első lépésként a vezető átadja munkatársának az „értékelő lap”-ot, ezzel egy
időben megállapodnak annak leadási határidejében.
· Második lépésként az intézményvezetés (vezető, vezetőhelyettes) mindenkinek a
munkáját értékeli a személyes értékelő lapon.
· Harmadik lépésként a munkaközösség-vezető értékeli a munkaközösségbe tartozó
pedagógusok teljesítményét.
· Az önértékelés leadása után az értékelt személyek betekintésre megkapják az
értékelő csoport által elkészített értékelésüket, melyet aláírásukkal jeleznek.
Módjuk van az értékelőlapon „egyet nem értésüket” közölni, és azt indoklással
együtt a lapra rávezetni. (ld. értékelő lap végén lévő rubrika)
· A három értékelőlap és az önértékelőlap átlaga (1-3 között) adja meg az
alkalmazott végső értékelését - az adott kritériumok mentén.
· Az értékelő csoport minden alkalmazott végső értékeléséből intézményi átlagot
számít.
· Minden dolgozó zárt borítékban megkapja a saját értékelő lapja másolatát és az
intézményi átlagok átlagáról szóló összesítés egy példányát is.
Az eredmények feldolgozása
Az alkalmazott önértékelését, az értékelő-csoport által elkészített, az érintettek által aláírt
értékelőlapokat, a teljes testületre vonatkozóan személyenként a négy vagy több értékelőlap
kritériumonkénti átlagát, valamint az összes kritérium átlagát tartalmazó táblázatot (ld. a
mellékletben az intézményi teljesítményértékelés adattábláját) a megadott határidőig kell
elkészíteni.
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Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás
A nevelési tanácsadó a szülők, a gyermekek és a társintézmények elégedettségét kérdőíves
formában kívánja mérni.
A Gyermekeknek és a Szülőknek szóló és a Trásintézményi kérdőív részét képezi az
egyéni és az intézményi minőségi értékelő rendszernek.
Az adatlapok tárolása
Az értékelőlapokat az értékelő csoport, illetve a vezetés bizalmasan kezeli, feldolgozás
után azok lefűzésre és megőrzésre kerülnek az alkalmazottak egyéni dossziéjába.
Visszacsatolásként mindenki egyénileg megkapja kritériumonként és a kritériumok
átlagában is a saját átlagait.
Az Értékelő lapok összesített tárolása az igazgató irodájában, zárható szekrényben, gyűrűs
dossziéban lefűzve történik.
Az anyagokhoz kizárólag az értékelő-csoport juthat hozzá, az igazgató engedélyével.
Minden pedagógus munkakörben dolgozó a saját anyagát nézheti meg.
A Gyermekeknek, a Szülőknek szóló és a Társintézményi kérdőíveket (kitöltöttek) az
irodában – zárható szekrényben- külön mappában tárolja az adminisztrátor, Feldolgozása
havonta történik, amit az értékelő csoport végez. A feldolgozott anyagok tárolása az
igazgatói irodában, zárt szekrényben, évenkénti lefűzéssel ( a feldolgozott összesítéssel
együtt) történik.
Budapest, 2007.március 30.
Dr. Kardos Ferenc
igazgató

Mellékletek
A teljesítményértékelés kipróbálásának ütemterve
Teljesítménykritériumok
Egyéni adatlap
Intézményi adattábla
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A teljesítményértékelés kipróbálásának ütemterve
sorszám
1.

2.

3.
4.

feladat
Munkahelyi csoport
tájékoztatása a
teljesítményértékelésről,
a segédanyag és a
mellékletben található
eszközök
véleményezése,
javaslatok
A teljesítményértékelési
rendszer véglegesítése,
továbbítása az
önkormányzatnak
A Szülőknek és a
Gyermekeknek szóló
kérdőív kidolgozása
A szülőknek és a
Gyermekeknek szóló
kérdőív kipróbálása

5.

Társintézményi
kérdőívek kidolgozása

6.

Szakmai megbeszélés és
a teammel a Szülőknek
és a Gyermekeknek
szóló kérdőívekről, az
esetleges
módosításokról

7.

Társintézményi
kérdőívek kipróbálása,
értékelése

felelős
vezető

határidő
2007
március 15.

vezető

2007.
március 31.

kimenet
Javaslatokkal
módosított, a
közösség által
elfogadott értékelési
eszköz

Eljárásrend és
teljesítményértékelési
kritériumokkal
kiegészített MIP
megküldése a
fenntartónak
Kérdőívek
2007.
értékelő
megszerkesztése,
ápriliscsoport és a
kinyomtatása
május
team
Kérdőívek
2007.
Vezető,
folyamatos
szeptemberintézményi
eljuttatása a
december
adminisztrátor,
szülőkhöz és a
értékelő
gyermekekhez, a
csoport
kitöltött kérdőívek
folyamatos
feldolgozása
2007.
Kapcsolatfelvétel és
Értékelő
november
tanácskozás
csoport és a
megszervezése és
team
lebonyolítása a
társintézmények
(iskolák, óvodák,
gyermekjóléti
szolgálat stb.)
megfelelő
csoportjaival
Kérdőív
megszerkesztése
vezető
2007.
Szakmai megbeszélés
december
a teammel a
Szülőknek és a
Gyermekeknek szóló
kérdőívekről, az
esetleges
módosításokról
2008.januárKérdőívek
vezető,
február
eljuttatása a
munkatársak,
társintézményekhez,
értékelő
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8.

Az intézményi próbateljesítményértékelés
elvégzése

értékelő
csoport

2008.
március 15.

9.

Visszajelzés az
érintetteknek az egyéni
eredményekről
Vezetői beszélgetés az
értékeltekkel: a külső és
az önértékelés
összehasonlítása: egyéni
erősségek és fejlesztési
célok egyeztetése,
vezetői támogatás
kinyilvánítása.
A tapasztalatok alapján
a rendszer
működésének
megvitatása a nevelési
tanácsadó teamjével, a
szükséges korrekciók
elvégzése.

értékelő
csoport

2008. április
15.

vezető,
vezetőhelyettes

2008.június
31.

igazgató
értékelő
csoport

2008.
augusztus
31.

10.

11.

a kérdőívek
feldolgozása
Kitöltött egyéni
értékelőlapok:
önértékelés és a
teljesítményértékelési
csoport ért
értékelése, adattábla
a testületről a két
mérés átlagárólrangsorba állítva
(nyomtatva és
elektronikusan is)
Lezárt borítékban
mindenki megkapja
a saját eredményét

módosított
teljesítményértékelési
rendszer:
kritériumok és
eljárásrend 4 évre

A teljesítményértékelési ciklus 2008 szeptemberében indul a korrigált rendszerrel, és
2010 júniusában zárul, a fenti folyamathoz hasonló tervezéssel, de 2 évre elosztott
feladatokkal.
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Nevelési Tanácsadóban dolgozó pszichológusok és pedagógusok -teljesítményértékelési kritériumai
sorszám

I.

Teljesítménykritériumok

Szakmai felkészültsége

Mutatók/alkritériumok

A mutatókhoz rendelhető adatok,
tények/indikátorok
1. A
munkakörhöz
előírt Továbbképzéseken való részvétel- tanúsítvány, a belső
képzésekről jelenléti ív
továbbképzésekkel
rendelkezik.
Folyamatosan Szakmai műhelymunkákban való részvétel.
képzi magát.
2. A munkacsoportokban való Az intézményi feladatokban való konkrét részvétele,
együttműködés, feladatokban az ellátott feladatok végrehajtásának minősége.
Kollégáknak való szakmai segítségnyújtás.
való részvétel.
3. Az új elméletekre, ismeretekre Külső szakmai rendezvényeken való részvétel, előadás
nyitott. Képes mások szakmai tartása, publikációk. Mentori munka, továbbképzésen
tanultak továbbadása, belső képzések tartása, stb.
felkészültségét növelni.

II.

Szakmai gyakorlata

1. Munkamódszereit
folyamatosan fejleszti, vagy új
módszereket dolgoz ki.

Ilyen irányú képzéseken való részvétele.
Éves beszámoló.
Belső képzéseken való tapasztalatátadás.

2. Szakmai
összegzi,
kollégáival.

Az esetmegbeszéléseken, műhelymunkákban a
vele kapcsolatos tapasztalatok.

tapasztalatait
megosztja

3. Kutató és tudományos munka
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Kutatást szervez, szakirodalmat referál, publikál,
tematikus műhelyfoglalkozást tart

1. Minőségbiztosításban,
szervezetfejlesztésben
aktív részvétel

III.

Konkrét szerepvállalás ezeken a területeken. Az
való elvégzett feladatok minősége, a betöltött funkciók
ellátásnak minősége. Bekapcsolódás mértéke.
(Jelenléti ívek alapján óraszám)

Elkötelezettség, azonosulás az
intézményi célokkal, az
intézményi feladatokban való
aktív részvéte
2. Részvétel
a
munkahelyi
csoport szakmai életében,
döntés-előkészítésben,
végrehajtásban

Vállalások: vezetői, egyéb szervezeti szintű funkciók.
A döntés-előkészítésben való aktív részvétele – a
vezetés véleménye alapján. A közös döntések
végrehajtásában a fegyelmezettsége.

3. Munkaköri kötelezettségen túli Az ad-hoc feladatok vállalásában való készsége. Saját
feladatvállalások
ötletek, motivációk alapján a munkakör kiterjesztése.
Egyéb, intézményi légkörhöz kapcsolódó saját ötletek
és azok megvalósítása
Szakmai gyakorlatvezetés
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1. Adott gyermek kezelésében Kezdeményező szerep az együttműködés konkrét
résztvevő kollégákkal való gyakorlati lépésiről: rendszeres konzultáció a közös
vizsgálati és terápiás esetekről
együttműködés
Egymás véleményének figyelembe vétele- vizsgálati
lap adatai szerint.

IV.

Együttműködés az intézmény
munkatársaival

2. Csoportok szervezésében és Munkaközösség-vezető véleményezi az adott kollégát
vezetésében
való Munkaközösségen belül értékelik közösen egymás
munkáját
együttműködése.
Szempontok: részvétel, kezdeményező szerep, egymás
szakmai
segítése
óralátogatások
száma
munkaközösségen belül.
3. Érdeklődés
más Műhelyfoglalkozásokon
szakterületeken, más eseteken alapján tájékozottsága.
dolgozó kollégák munkája
iránt.

való

megnyilatkozásai

4. Külső kapcsolatok ápolási Műhelyfoglalkozásokon
kerületi és más kerületi alapján téjékozottsága.
szakmai intézményekkel

való

megnyilatkozásai
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1. Munkafegyelem betartása

-

adminisztráció/dokumentációs tevékenység
határidők betartása
pontos érkezés
foglalkozások idejének betartása

2. Etikai kódex betartása- különös panaszok száma
tekintettel
a
titoktartási vezetők megfigyelései
kötelezettségre
Megbízhatóság és az Etikai
Kódex betartása

V.

panaszok száma
3. Gyermekekkel való foglalkozásain vezetők megfigyelései
a viselkedése az etikai és a
pedagógiai
követelményeknek
megfelel.

1. Megfelelő tájékoztatás a
gyermek helyzetéről,
állapotáról.
VI.

Kliensekkel való kapcsolat

2. Nyitottság és megértés a szülő és a
pedagógus gyermekkel kapcsolatos
problémáira
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szülői, pedagógusi vélemények
vizsgálati lapok
„vendégkönyv” bejegyzései
dicséretek,panaszok száma

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS
EGYÉNI ADATLAP
Az alkalmazott neve:…………………………………….
Munkaköre:…………………………………….
A kolléga minősítése és a minősítés indoklása kritériumonként, három fokozat szerint: a
kiváló, jó, megfelelő skálán
Teljesítménykritérium
Minősítés
1. Szakmai felkészültség
kiváló
jó
megfelelő
Indoklás, egyéni erősségek:

Javaslatok, fejlesztendő területek:

2. Szakmai gyakorlat
Indoklás, egyéni erősségek:

kiváló

jó

megfelelő

kiváló

jó

megfelelő

kiváló

jó

megfelelő

Javaslat, fejlesztendő területek:

3. Elkötelezettség, azonosulás az
intézményi célokkal, az intézményi
feladatokban való aktív részvétel
Indoklás, egyéni erősségek:

Javaslat, fejlesztendő területek:

4. Együttműködés az intézmény
munkatársaival
Indoklás, egyéni erősségek:
Javaslat, fejlesztendő területek:
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5. Megbízhatóság és az Etikai Kódex
betartása
Indoklás, egyéni erősségek:

kiváló

jó

megfelelő

kiváló

jó

megfelelő

Javaslat, fejlesztendő területek:

6. Kliensekkel való kapcsolat
Indoklás:

Javaslat, fejlesztendő területek:

Az értékelt személy nyilatkozata
A fenti értékelést elfogadom o
Az értékelést nem fogadom el o
Indoklás:……………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
A vezetéstől várt támogatás:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Dátum:………………………………
…………………….
Az értékelt személy aláírása
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Intézményi adattábla
Az alkalmazottak teljesítményértékelés eredményei, a teljesítménykritériumok átlaga,
átlagok átlaga
Névsor
1.sz. 2.sz. 3.sz. 4.sz. 5.sz. 6.sz. átlagok
az értékelések átlagok átlagával átlag átlag átlag átlag átlag átlag átlaga
1.
2.
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