
 

 

4. számú melléklet  

Teljesítmény motivációs pályázati alap igényléséhez szükséges dokumentumok szakmai 

szakértői vizsgálati elvei és szempontjai 

1. A szakmai értékelést két független szakértő végzi. 

 

2. A szakmai értékelés a beküldött dokumentáció alapján történik. 

 

3. Az értékelés pontozással történik. Az összesített pontszám a két független értékelő 

pontozásának átlagából jön létre. 

 

4. Az értékelők az alábbi bírálati szempontokat és követelményeket veszik figyelembe a 

szakmai értékelés során: 

 

Az R. 7. § alapján „jól megfelelt” minősítést kapott intézmények esetén 

Bírálati szempont  Minimum követelmény Pontszám  Súlyszám  Max. 

a) A 

teljesítményérté-

kelési rendszer 

szempontrendsze

re 

A teljesítményértékelési 

rendszer szempontsora 

alapvetően mérhető 

elemeket tartalmazzon. A 

szempontok terjedjenek ki 

a munkakörhöz kapcsolódó 

eredmények, a szervezeti 

magatartás, és a 

munkavégzéshez 

szükséges kompetenciák 

tényeken alapuló 

megítélésére valamint az 

egymás követő értékelések 

között bekövetkező 

fejlődésre. 

5 3 15 

b) Az eljárásrend 

tartalma  

 

A teljesítményértékelés 

eljárásrendje tartalmazza 

legalább a „Ki?” „Mit?” 

„Mikor?” értékel 

kérdésekre adott 

válaszokat, valamint az 

értékelés módszer és 

eszközrendszerét, és az 

értékelési folyamat során 

keletkező dokumentumok 

megnevezését. Az 

eljárásrendből derüljön ki 

az értékelést végzők 

felelősségi és hatásköre. 

5 4 20 

c) A 

teljesítményérté-

kelésben 

A teljesítményértékelési 

rendszer tartalmazzon az 

egyéni teljesítmények 

5 3 15 



 

 

alkalmazott 

indikátorok 

megítélésre kialakított, 

mérhető indikátorokat, 

összhangban a cél és 

szempontrendszerrel. 

d) Az IMIP 

működésének 

értékelése 2 

tanévre 

vonatkozóan 

Az értékelés kiterjed 

legalább a Kt. 40. §-ának 

(12) bekezdésében 

meghatározott területekre, 

tényeken alapuló, 

számszerű adatokat is 

tartalmaz. Dokumentált a 

szülői szervezet részvétele 

az értékelésben, a javasolt 

intézkedések és a 

fenntartónak történt 

továbbítás. A 2 egymást 

követő tanév értékelése 

alapján megállapítható a 

minőségirányítási program 

folyamatos működtetése. 

5 4 20 

e) Összefoglaló  Az összefoglaló 

tartalmazza az egyéni 

teljesítményértékelések 

intézményi szinten 

összesíthető tapasztalatait, 

erősségeket, főbb 

fejlesztendő területeket, a 

folyamat fejlesztésének 

lehetőségeit/ az előző 

pályázat óta megtett 

fejlesztéseket. 

5 2 10 

Összesen    80 pont 

 

Kizáró okok: 

 

Az IMIP elfogadási jegyzőkönyvének/jegyzőkönyveinek hiánya 

Az IMIP értékelési dokumentációjának hiánya 

 

Értékelés 

 

50 pont alatt elutasításra javasolt az igénylés 

50 - 65 pont: jól megfelelt 

66 - 80 pont: kiváló 


