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A Ménfőcsanaki Óvoda közoktatási intézmény, figyelembe véve a 2013. évi CXXXVII. 

törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról, 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1. A szabályzat hatálya 
 

A szabályzat hatálya a közoktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban lévő, illetve 

foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni kívánó személyekre terjed ki. 

 

2. A szabályzat célja, tartalma 
 

Célja, hogy meghatározza a hivatkozott kormányrendeletben az intézmény hatáskörébe sorolt 

helyi szabályokat. 

 

Tartalma: 

 személyi feltételeket, azok feladatait,  

 a gyakornoki idő előírásait,  

 a szakmai követelményeket, 

 a számonkérésének feltételeit, 

 a gyakornoki minősítés különös szabályait, 

 a vezetőre vonatkozó szabályokat, ellátandó feladatokat, 

 a nyilvánosságra, hozatalra vonatkozó és egyéb adatvédelmi szabályokat, 

 a hatályba helyezést. 

 

3. A szabályzattal kapcsolatos személyi háttér 
 az intézményvezető, 

 a közalkalmazott közvetlen felettese, 

 a munkaközösségek,  

 a nevelőtestület,  

 a szakmai vezetők 

 

3. 1. Az intézményvezető feladata 

 a szabályzat tervezetének elkészítése, 

 mentor kiválasztása, 

 csoportlátogatás, 

 a rendszeres felülvizsgálat, az új tervezet elkészítése,  

 egyeztetés munkaközösségekkel, a szabályozások hatályba helyezése előtt,  

 a szabályzat kiadása előtt a nevelőtestület véleményének kikérése 

 megbízza és felmentse a szakmai vezetőket, 

 irányítsa a szakmai vezetők munkáját,  

 beszámoltassa a szakmai vezetőket,  

 a gyakornokok minősítése előtt beszerezze a szakmai vezetők együttes véleményét, 

valamint a közalkalmazott közvetlen felettesének véleményét,  

 részt vegyen a minősítésben 
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3. 2. A közalkalmazott közvetlen felettese 

 

A közalkalmazott közvetlen felettese köteles az intézményvezető felhívására a gyakornok 

minősítésével kapcsolatban véleményét kifejteni, tapasztalatait megosztani. 

Az intézményvezető indokolt esetben kérheti, hogy véleményét írásba is foglalja. 

 

3. 3. A szakmai munkaközösségek feladata 

 részt vegyenek a gyakornoki szabályzat megfogalmazásában,  

 egyeztessenek az intézményvezetővel a gyakornoki szabályzat tervezet meghatározásakor,  

 javaslatot tegyenek a szabályzat módosítására.  

 

3. 4. A nevelőtestület feladata 

 támogassa az intézményvezetőt a gyakornoki szabályzat tervezet kialakításában,  

 az intézményvezető felkérésére a szabályzat elfogadása, illetve módosítása előtt 

véleményezze a tervezetet,  

 javasolja a meglévő szabályozás módosítását,  

 kezdeményezze a szakmai vezetők felmentését, illetve kijelölését. 

 

3. 5. A szakmai vezetők feladata 

A szakmai vezetők feladatait a szabályzat 9. pontja tartalmazza. 

 

 

4. A gyakornoki idő 

 A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és 

szakképzettséggel, valamint határozatlan idejű kinevezéssel, két évnél kevesebb szakmai 

gyakorlattal rendelkező pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat (a továbbiakban: 

pedagógus) Gyakornok fokozatba (a továbbiakban: gyakornok) kell besorolni. A 

gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése 

kötelező. 

 Gyakornoki időként a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított 

kétéves időszakot kell a kinevezésben, illetve a munkaszerződésben rögzíteni. A 

gyakornok: 

a) a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy 

b) ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában tesz 

minősítő vizsgát. 

 A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot a Pedagógus I. fokozatba kell 

besorolni (326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet 2.§ (7). 

 A gyakornoki idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik, 

ha a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott. A gyakornoki idő 

egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel meghosszabbított 

gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási 

év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A 

minősítővizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. 

 Ha a megismételt minősítő vizsgán a pedagógus „nem felelt meg” minősítést kapott, és 

pedagógus-munkakörre újabb foglalkoztatási jogviszonyt létesít, akkor az egész eljárást 

elölről kell kezdeni. 
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 A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a kinevezési okmányban, munkaszerződésben 

elő kell írnia azt az időpontot, ameddig a gyakornok minősítő vizsgát köteles tenni és a 

portfólióját elkészíteni. 

 

4. 1. A gyakornoki időtől való eltekintés feltételei 

Nem kell gyakornoki időt kikötni annak, aki 

 bármilyen - a pedagógus, illetve a hivatkozott pedagógiai-szakmai szolgáltatásra létesített 

munkakörökben teljesítette a gyakornoki követelményeket,  

 rendelkezik pedagógus szakvizsgával 

 A legalább hat év nem pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező 

és pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy mentesül az 

előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és Pedagógus 

I. fokozatba kerül besorolásra. 

 

5. A gyakornoki időben elsajátítandó szakmai követelmények 
 

5. 1. A szakmai követelmények részei 

Követelmények két részből állnak: 

 az általános követelmények,  

 a munkakörhöz kapcsolódó követelmények. 

– 5. 2. pont c) és 5. 3. pont c) rész - határozzák meg az egyes szakterületeket. 

 

5. 2. Az általános követelmények 

 Az általános követelmények tartalma minden gyakornok számára megegyezik. 

 Minden gyakornok számára elő kell írni e követelmények teljesítésének kötelezettségét. 

 Az általános követelményeket úgy kell meghatározni, hogy azokon keresztül a gyakornok 

megismerje: 

 - az intézmény, nevelési/pedagógiai programját,  

 - szervezeti és működési szabályzatát, 

 - házirendjét, 

 - a kollektív szerződést,  

 - az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását,  

- a gyermekek, a szülők, az óvodapedagógusok– közalkalmazotti törvényben 

meghatározott – jogait és kötelezettségeit,  

 - a fenntartói általános rendelkezéseket,  

 - a tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazását. 

 Amennyiben a közoktatási intézményen belül munkakörváltozás történik, a gyakornoktól 

nem szabad megkövetelni a már teljesített általános követelmények elsajátítására 

vonatkozó vizsgarész megismétlését.  

 

5. 3. A munkakörhöz kapcsolódó szakmai követelmények 

 szakmai követelmények meghatározása a munkakör és a munkaköri leírás alapján 

történik. 

 biztosítani kell, hogy a gyakornok 

- megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az 

oktatásszervezés gyakorlati feladatait,  

-  megismerje az intézménybe járó gyermekek, sajátos felkészítésének problémáit,  
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- alkalmassá váljon a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók egyéni 

fejlesztésére (hátrányos helyzetű, SNI, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tehetséges gyermekekkel való foglalkozás),  

- elmélyítse a nevelő-oktató munkához kapcsolódó eszközök szükséges ismereteket.  

 

6. A szakmai követelmények elsajátítása számonkérésének feltételei 
 

A közoktatási intézménynek, mint munkáltatónak kötelessége a gyakornok szakmai 

követelmények elsajátítására vonatkozó számonkérésre, vizsgára történő felkészítése. 

 

6. 1. Általános feltételek 

 a szakmai követelmények, elsajátítását akkor lehet számon kérni, ha a gyakornoki idejét 

(két évet) már letöltötte  

 a gyakornoknak adott év március 31.-ig írásban – a mellékletben meghatározott 

nyomtatványon – jelentkeznie kell, a számonkérésre (továbbiakban minősítésre), a 

jelentkezéssel egy időben fel kell töltenie portfólióját az OH honlapjára. 

 az általános és a munkakörre vonatkozó szakmai követelményekkel kapcsolatos 

szakterületekért felelős szakmai vezetők mindegyikének írásban nyilatkozni kell arról, 

hogy ellátta a gyakornok felkészítésével kapcsolatos feladatokat,  

 a szakmai vezetők szükség szerint, de negyedévenként legalább 1, legfeljebb 4 

alkalommal látogatták a gyakornok nevelő-oktató munkáját, 

 a gyakornok látogatási tapasztalatainak összefoglalását a szakmai vezetők együttesen 

elkészítették és minősítették is a gyakornok órai tevékenységét, 

 a felkért minősítőbizottsági tagok áttekintik, értékelik a feltöltött portfóliót, 

 egyeztetik a foglalkozáslátogatás, illetve a portfólióvédés időpontját. 

 

6. 2. Személyi feltételek 
A minősítőbizottság tagjai: 

 Elnökként Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzékben szereplő szakértő 

 A köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott szakvizsgával rendelkező 

magasabb vezető, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott 

 A pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója (gyakorló óvodájának) legalább 

Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja. 

 

A vizsgabizottság feladatai: 

 a gyakornok teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 

 a portfólióvédés értékelése a gyakornok által vezetett foglalkozás (ok) értékelése  

 az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó részének áttekintése  

 az országos pedagógiai–szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak 

áttekintése 

 sikeres minősítés esetén, a portfólióvédést követő 15 napon belül szöveges értékelés 

elkészítése  

 

6. 3. A tárgyi feltételek 

 a megfelelő, nyugodt teret a vizsgáztatáshoz,  

 a vizsgakérdések tételhúzásra alkalmas formában történő elkészítését, 

 a szóbeli vizsgához szükséges egyéb eszközök biztosítását (taneszközök, eszközök),  

 a vizsgával kapcsolatos adminisztrációs célú dokumentumok előkészítését.  
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6. 4. A számonkérés, vizsgáztatás eljárásrendje 

Az eljárásrend közvetlenül jogokat és kötelezettségeket állapít meg 

 az intézményvezető,  

 a vizsgabizottság, valamint a gyakornok vonatkozásában. 

 

Az eljárás főbb szabályai: 

 

1. Az intézményvezető a szakmai vezetőkkel, valamint a gyakornokokkal való rendszeres 

kapcsolattartás során figyelemmel kíséri azt, hogy a gyakornokok gyakornoki ideje mikor 

telik le. (Ennek érdekében az intézményvezető nyilvántartást vezet a gyakornokokról. A 

nyilvántartás mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza.) 

A gyakornokot az intézményvezető a gyakornoki idő letelte előtt 3 hónappal szóban 

figyelmezteti a gyakornoki idő végének közeledtére, s felhívja figyelmét arra, hogy a szakmai 

követelmények elsajátítása – jelen szabályzat szerint - számonkérésre, kerül. 

2. Az intézményvezető átveszi a gyakornok, számonkérésre, vizsgára történő jelentkezését. 

Az alkalmazandó jelentkezési lapot az 5. számú melléklet tartalmazza. 

3. Az intézményvezető ellenőrzi, a számonkérés általános feltételeinek meglétét, ennek 

keretében beszerzi a szakmai vezetők véleményét és írásbeli nyilatkozatát, ellenőrzi a 

gyakornok letöltött gyakornoki idejét stb. Az ellátott feladatait feljegyzésben, rögzíti. (A 

feljegyzés mintáit a 6. számú melléklet tartalmazza.) 

4. Az intézményvezető írásban tájékoztatja a gyakornokot a pontos vizsgakövetelményekről, a 

vizsga időpontjáról. (Vonatkozó nyomtatvány mintát a 7. számú melléklet tartalmazza. A 

vizsga időpontját a jelentkezéstől számított 30 napon belül meg kell tartani, figyelembe véve a 

gyakornok kötelező minősítésének időpontját.  

 

5.  A minősítő vizsga részei: 

a) portfólió leadása a jelentkezéssel egy időben (portfólió tartalmi elemeit a 13.sz.melléklet 

tartalmazza) 

b) amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás megtartása, a jelölt legalább két  

foglalkozásának látogatása és elemzése, valamint 

c) a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése (portfólióvédés). 

5.1 A minősítő vizsga értékelésének részei: 

a) portfólióvédés, 

b) amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás megtartása, a meglátogatott foglalkozás 

értékelése, 

c) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokkal összefüggő, 

a pedagógusra vonatkozó megállapítások értékelése, valamint 

d) az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó megállapításainak értékelése. 

5.2 A portfólióvédés alkalmával az értékelt pedagógus bemutatja önértékelését, továbbá 

számot ad a munkaköréhez kapcsolódó pedagógiai, szakmai felkészültségéről, valamint a 

pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről. 

 

6. A vizsgabizottság a vizsgáról annak eredményétől függetlenül igazolást állít ki. Az 

igazolásnak tartalmaznia kell a vizsgázó nevét, munkakörét, a vizsga időpontját, valamint a 

vizsgarészekre vonatkozó, illetve az összesített értékelést. Az értékelés két kategóriában 

történik: megfelelt, illetve nem megfelelt.  (A vonatkozó iratmintát a 9. számú melléklet 

tartalmazza.) 
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7. A vizsga időpontjának kitűzése előtt a vizsgabizottságnak ellenőriznie kell, hogy a 

vizsgabizottság elnöke és tagja 

- nem áll hozzátartozói viszonyban a gyakornokkal, illetve  

- valamilyen okból elfogult-e a gyakornokkal szemben. 

Az előbbi összeférhetetlenség esetében a vizsgabizottság gondoskodik a pártatlan 

vizsgabizottság felállításáról. Ha személyesen érintett, akkor más személyt bíz meg a 

vizsgabizottság elnöki feladatokkal. 

8. A vizsgabizottság egyik tagját a vizsgabizottság elnöke megbízza a jegyzőkönyv vezetési 

feladatokkal. A jegyzőkönyvvezető a vizsgáról jegyzőkönyvet készít, és ellátja az egyéb 

adminisztrációs feladatokat.  

A jegyzőkönyv mellékleteként vizsgázó gyakornokonként külön-külön feljegyzést kell 

készíteni, melyben részletesen rögzíteni kell a vizsgával kapcsolatos adatokat. 

A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság tagjai, valamint vizsgázó gyakornokok is aláírják. 

(A vonatkozó mintát a 8. számú melléklet tartalmazza.) 

 

A vizsgabizottság  

 

 A minősítő vizsga során a három tagból álló minősítő bizottság (a továbbiakban: minősítő 

bizottság) 

a) a gyakornok által feltöltött portfólió alapján áttekinti és értékeli a pedagógus szakmai 

tevékenységét,eredményeit, valamint az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó 

részeit, ennek során meghatározott pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket, 

b) értékeli a meglátogatott foglalkozást és a portfólióvédést, valamint 

c) elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltölt az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) 

által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. 

 A Pedagógus I. fokozatba lépéshez a gyakornoknak az értékelés során legalább hatvan 

százalékot kell elérnie. 

 

6. 5. A vizsgáztatás során alkalmazott dokumentumok 

 jelentkezési lap vizsgára,  

 feljegyzés gyakornoki vizsgára történő jelentkezés jóváhagyásáról, 

 értesítés a gyakornok szakmai ismereteit számon kérő vizsga időpontjáról és a 

követelményekről,  

 jegyzőkönyv a gyakornok szakmai ismereteit számon kérő vizsgáról (feljegyzéssel), 

 igazolás a gyakornoki szakmai vizsga letételének eredményéről. 

 

7. A gyakornoki minősítés különös szabályai 
 

7. 1. A minősítést végző, valamint a minősítés alapja 

A gyakornok minősítéséről az intézményvezető dönt. 

Az intézmény vezetője a döntése előtt köteles beszerezni a szakmai vezetők együttesen 

kialakított véleményét. A szakmai vezetők a véleményüket kötelesek az intézményvezető 

kérésére írásba is foglalni. (A vonatkozó mintát a 10. számú melléklet tartalmazza.) 

Az intézmény vezetője köteles meghallgatni a közalkalmazott közvetlen felettesének 

véleményét is. 

Dokumentumok: 

 a gyakornok gyakornoki vizsgára jelentkezésének igazolása,  

 a szakmai vezetők közös írásbeli véleménye, értékelése, 
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 a foglalkozások látogatásának jegyzőkönyveinek összefoglalása, 

 a közalkalmazott közvetlen felettesének írásos véleménye. 

 

 

7. 2. A minősítés ideje 

A gyakornoki idő lejártának hónapjában a közalkalmazottat minősíteni kell. A minősítést 

elkészülte után, ismertetni kell. A megismerés tényét a minősítésen aláírásával igazolja, 

továbbá feltünteti esetleges észrevételeit. A minősítés egy példányát annak ismertetésekor a 

közalkalmazottnak át kell adni. 

A minősítést annak ismertetése előtt legalább 3 nappal előbb át kell adni a gyakornoknak 

abból a célból, hogy annak tartalmát megismerhesse, s felkészülhessen a minősítésre. 

 

7. 3. A minősítés tartalma, eredménye 

Tartalma: 

 a közalkalmazott személyi adatait, 

 a munkakörre vonatkozó adatokat, 

 a szakmai követelmények megnevezését és értékelését,  

 az összesített minősítést. 

A minősítés eredménye (a szakmai követelmények, valamint az összesített minősítés során) a 

következő lehet: 

- a „megfelelt”,  

- a „nem megfelelt”. 

Az intézményvezető nem adhat „megfelelt” minősítést annak a gyakornoknak, aki 

 a gyakorlati vizsgáját nem teljesítette, illetve ott „nem megfelelt” értékelést kapott, 

és/vagy 

 a szakmai vezetők és a közalkalmazott közvetlen felettese sem javasolja a foglalkoztatást, 

azaz „nem megfelelt” értékelést ad a gyakornok gyakornoki időben végzett 

tevékenységére. 

 

7. 4. A minősítés formája 

A minősítést írásba kell foglalni, de szóban is ismertetni kell a gyakornokkal. 

A szóbeli ismertetés során biztosítani kell a gyakornok számára azt, hogy a minősítésre 

szóban és írásban is reagáljon. 

A minősítés mintáját a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 

8. A szakmai követelményrendszer 
 

8. 1. A követelményrendszer 

A követelményrendszert legalább évente felül kell vizsgálni. 

A követelményrendszer meghatározásakor biztosítani kell azt, hogy a követelményrendszer 

igazodjon, harmonizáljon: 

 az intézmény pedagógiai programjához, különösen az adott év céljaihoz,  

 a teljesítményértékelési rendszerhez, de ne ismételje meg azt. 

A követelményrendszert ki kell dolgozni: 

 az általános szakmai követelmények, valamint 

 a munkaköri szakmai követelmények területére. 
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A munkaköri szakmai követelményeket a közoktatási intézményben előforduló pedagógus 

munkakörökre vonatkozóan ki kell dolgozni legkésőbb a gyakornoki közalkalmazotti 

jogviszony létesítését követő 30 napon belül. 

A szakmai követelményeket általános szakmai követelmények, és munkaköri szakmai 

követelmények bontásban kell elkészíteni, és a szabályzat mellékleteként kezelni. A konkrét 

munkakörre vonatkozó (munkaköri szakmai) követelményeket a munkakör jellege szerint 

szükség esetén ki kell egészíteni. 

 

8. 2. A gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő 

eljárásrend 

 

A gyakornoki követelmények teljesítésének milyensége csak a teljesítmények mérésével 

lehetséges. 

A gyakornoknak a gyakornoki ideje alatt folyamatosan tisztában kell lennie az aktuális 

követelményrendszerrel. A gyakornokok felkészülése a szakmai vezetők segítségével szintén 

a legfrissebb követelményrendszer szerint történik. 

A gyakornok a vizsgára történő jelentkezését követően tájékoztatásul a minősítőbizottságtól 

megkapja a portfólióval kapcsolatos kérdéseket, hogy el tudja készíteni pedagógiai 

munkásságáról szóló 15 perces digitális bemutatóját, segíti a gyakornokot abban, hogy a 

vizsgára felkészüljön, szükség esetén további konzultációt kezdeményezzen a szakmai 

vezetőkkel. 

A gyakornok gyakornoki idő alatt nyújtott teljesítményének mérése 

 folyamatosan történik a foglalkozások látogatása, valamint a szakmai vezetők 

részvételével biztosított konzultációk révén 

 

9. Szakmai vezető és az ellátandó feladatok 
 

9. 1. A szakmai vezető kijelölése 

A közoktatási intézmény vezetője szakterületenként szakmai vezetőt (a továbbiakban mentor) 

jelöl ki. 

A szakmai vezetők névsorát a szakterületük megjelölésével a melléklet tartalmazza. 

A szakmai vezetők kijelölése határozatlan időre szól. A kijelölést a vezető az érintett személy 

beleegyező nyilatkozata mellett, határozatlan időre adja.  

Az intézményvezető az érintett szakmai vezető kérésére, illetve saját döntése szerint 

felmentheti a szakmai vezetőt e tisztsége alól. 

Egy szakmai vezető több szakterületért is lehet felelős. 

 

 

9. 2. A szakmai vezetők feladatai 

 

A szakmai vezető munkavégzési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy ennek teljesítése 

mellett rendes munkaidőben a gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségének is eleget 

tehessen.  

A szakmai vezető kiemelt feladatai: 

- segítse a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésbe 

és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában 

- segítse a gyakornok felkészülését,  
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- a mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az 

értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak 

 

A szakmai vezetők általános feladatai 

A gyakornok felkészülését segítő részletes feladatai: 

 felkészíti a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tervező 

munkára, ennek keretében: 

 az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások 

értelmezésére és szakszerű alkalmazására,  

 az óvodai foglalkozások felépítésének, az alkalmazott módszereknek, foglalkozási 

eszközöknek célszerű megválasztására,  

 a foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával 

kapcsolatos írásbeli teendők ellátására,  

 szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a 

gyakornok, foglalkozásait, továbbá, - ha igényli – konzultációs lehetőséget biztosít 

számára. 

A gyakornok teljesítményének értékelésével kapcsolatos részletes feladatai: 

 a  foglalkozások tapasztalatait értékelő jelleggel  jegyzőkönyvben rögzíti, 

 részt vesz a gyakornok összesített, írásbeli értékelésének elkészítésében, 

 segíti a gyakornokot a minősítő vizsgára való felkészülésében 

 

9..2. 1. Az intézmény belső szabályozásával kapcsolatos szakterületért felelős szakmai vezető 

feladatai 

Az intézmény belső szabályozásával kapcsolatos szakterületért felelős szakmai vezető 

feladata, hogy a gyakornokot felkészítse a tárgykörbe tartozó ismeretekből, s ennek érdekében 

 bemutassa a belső szabályozás főbb dokumentumait, így: 

 - pedagógiai programot, 

 - a szervezeti és működési szabályzatot, 

 - a házirendet, 

 - a kollektív szerződést, illetve a közalkalmazotti szabályzatot,  

- az intézmény egyéb szabályzatait: adatvédelmi szabályzatok, esélyegyenlőségi 

program és tanulói esélyegyenlőségi szabályzat,  

 ismertesse a pedagógiai program főbb szerkezetét, helyi sajátosságait, felhívja figyelmét a 

program leglényegesebb területeire, a gyakornok munkakörére vonatkozó alapvető 

információkra, 

 bemutassa az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, felhívja a figyelmet az 

intézményi sajátosságokra, és a gyakornok munkaköréhez tartozó ismeretekre,  

 átadja a házirendet és felhívja a gyakornok figyelmét: 

- a házirendben jogszabály szerint meghatározott, valamint az intézmény egyedi 

jellemzői, igényei alapján szabályozott területekre, 

- azokra a problémákra, melyek gondot jelentenek a házirend betartatása során 

és kiemelt figyelmet igényelnek a gyakornok részéről is az egységes 

pedagógiai gyakorlat érdekében,  

 ismertesse a kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat lényegét, a szabályozások 

tartalmát, a gyakornoki munkakörre vonatkozó területeket, 

 röviden ismertesse az intézmény működésével kapcsolatos további intézményi 

szabályozásokat, emelje ki a gyakornokra is vonatkozó részeket, 

 az a) pontban hivatkozott dokumentumokat a gyakornok rendelkezésére bocsátja, 
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 konzultációs lehetőséget biztosít a gyakornok számára az intézmény szabályozásával 

kapcsolatos ismeretek megszerzésének és elmélyítésének céljából. 

 

9.2.2. Az intézmény pedagógiája szakterületért felelős szakmai vezető feladatai 

Az intézmény pedagógiájával kapcsolatos szakterületért felelős szakmai vezető feladata 

különösen, hogy: 

 ismertesse az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott pedagógiai 

célkitűzéseket, valamint a célkitűzések pedagógiai programban rögzített gyakorlati 

megvalósítási módszereit, elveit,  

 tájékoztatást nyújtson, javaslatot adjon az intézmény pedagógiai céljainak megvalósítására 

a mindennapi pedagógiai gyakorlat során,  

 közvetlenül alkalmazható mintákkal, ötletekkel szolgáljon az egyes pedagógiai célok 

eléréséhez,  

 felhívja a gyakornok figyelmét az intézményben kihívást jelentő pedagógia célokra, azok 

buktatóira, 

 konzultációs lehetőséget biztosítson a gyakornoknak a területtel kapcsolatban felmerült 

kérdései tisztázására,  

 a gyakornok kérésére, illetve saját kezdeményezésre lehetőséget biztosítson a gyakornok 

számára  hospitálásra, ahol betekintést nyújt a pedagógiai célok gyakorlati megvalósítása 

érdekében alkalmazott eszközökről, módszerekről.  

 

9. 2. 3. Az intézmény tevékenységével érintett személyek jogaival és kötelezettségeivel 

kapcsolatos szakterületért felelős szakmai vezető feladatai 

Az intézmény tevékenységével érintett személyek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos 

szakterületért felelős szakmai vezető feladata a gyakornok felkészítésével kapcsolatban 

kiterjed: 

 a tanulók, gyermekek jogainak és kötelezettségeinek megismertetésére,  

 a szülők jogainak és kötelezettségeinek megismertetésére,  

 a pedagógusok jogainak és kötelezettségeinek megismertetésére, 

 az egyes jogok és kötelezettségek jogalapjának bemutatására, így: 

 - a központi jogszabályok vonatkozó részeire, különösen: 

  - a köznevelési törvény, 

 - a helyi szabályzatokra: 

  - elsősorban a házirend, illetve 

  - egyéb belső szabályozatok. 

 az egyes jogok és kötelezettségek értelmezésére, 

 a jogok biztosítási módjainak, a jogbiztosításokkal kapcsolatos főbb előírások 

ismertetésére,  

 a kötelezettségek betartatásának és betartatásának módjaira, eszközeire, a fontosabb 

szabályok bemutatására. 

 

9. .2. 4. A fenntartói irányítással kapcsolatos szakterületért felelős szakmai vezető feladatai 

A fenntartói irányítással kapcsolatos szakterületért felelős szakmai vezető feladata, hogy a 

gyakornok számára  

 tájékoztatást nyújtson a fenntartó, illetve a fenntartó személyéről,  

 ismertesse a fenntartó által a köznevelési törvény szerint gyakorolható jogokat, 

 ismertesse a fenntartó intézményfinanszírozási tevékenységét,  

 részletezze a fenntartó közoktatási intézmény ellenőrző funkcióját 
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 bemutassa a fenntartó és a közoktatási intézmény kapcsolatrendszerét. 

 

9.2.5. A tanügyigazgatás szakterületért felelős szakmai vezető feladatai 

A tanügyigazgatás szakterületért felelős szakmai vezető fő feladatai a következők: 

 bemutassa a tanügyigazgatásra vonatkozó jogszabályi szabályozást, 

 ismertesse az iratkezelési szabályzat tanügyigazgatásra vonatkozó fontosabb szabályait, 

 a gyakorlatban is bemutassa a jellemzően előforduló, a pedagógusok által alkalmazott 

dokumentumokat, tájékoztatást nyújtson ezek használatával kapcsolatos szabályokról, 

 figyelemmel kísérje a gyakornok tanügy-igazgatási dokumentum kezelésének 

milyenségét,  

 konzultációs lehetőséget biztosítson a dokumentumkezeléssel kapcsolatban, illetve  

 mintákat adjon a helyes kitöltésre. 

 

9.2.6. Foglalkoztatási alapelvek és az oktatásszervezés szakterületért felelős szakmai vezető 

feladatai 

A foglalkoztatási alapelvek és az oktatásszervezés szakterületért felelős szakmai vezető 

kiemelt feladata, hogy 

 bemutassa az intézményben alkalmazott foglalkoztatási alapelveket, 

 ismertesse az oktatásszervezés intézményben alkalmazott főbb sajátosságait,  

 felhívja a figyelmet a tanév helyi rendjére, és az abban meghatározandó főbb területekre, 

fontosságára, 

 ismertesse a munkaköri leírások rendszerét, részletesen mutassa be a gyakornok 

munkakörére vonatkozó munkaköri leírást, 

 gyakorlatban is bemutassa a munkaidő nyilvántartás vezetését 

 tájékoztatást adjon a közalkalmazotti törvényről és a közalkalmazotti törvény közoktatási 

intézményekre vonatkozó sajátosságairól, 

 ismertesse az intézményben működő szakmai munkaközösségeket,  

 

9.2.7. A tanulók, gyermekek sajátos felkészítése szakterületért felelős szakmai vezető 

feladatai 

A gyermekek sajátos felkészítésére szakterületért felelős szakmai vezető feladata különösen, 

hogy 

 ismertesse az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit, 

 tájékoztatást adjon a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásának jogszabályi 

hátteréről, a tankötelezettség sajátosságairól,  

 bemutassa a korai fejlesztés és gondozás témakörében  

 a feladatok ellátását segítő egyéni fejlesztési terv, illetve munkaterv lényegét, főbb 

tartalmi elemeit, 

 ismertesse a fejlesztő felkészítés lényegét, 

 ismertesse a sajátos nevelési igény vizsgálatának és megállapításának rendszerét. 

A szakmai vezető feladata, hogy javasolja a szakterületére vonatkozó szakmai követelmények 

meghatározását. 

 

9.2.8. A különleges gondozás, fejlesztés szakterületért felelős szakmai vezető feladatai 

A különleges gondozás, fejlesztés szakterületért felelős szakmai vezető kiemelt feladata, hogy 

 ismertesse azt, hogy a nevelési tanácsadás feladata  

     - annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, illetve 

magatartási nehézséggel küzd,  
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- hogy segítséget nyújtson a gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához,  

 ismertesse a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulási, magatartási 

nehézséggel, küzdő gyermekekkel való foglalkozás sajátosságait, így különösen: 

 - a fejlesztő foglalkoztatás megvalósításának kereteit, 

- a tanuló felzárkóztatásával kapcsolatos elvárásokat (egyéni foglalkozások – egyéni 

fejlesztési terv alapján), 

 tájékoztatást nyújtson a képességfejlesztő, kompetencia alapú oktatásról,  

 bemutassa a tehetséges tanulókkal való foglalkozás rendjét, módját, 

 

9.2.9. Az oktatási eszközök használata szakterületért felelős szakmai vezető feladatai 

Az oktatási eszközök használata szakterületért felelős szakmai vezető feladata, hogy 

 ismertesse a pedagógiai program szerint használandó oktatási eszközöket (nevelési 

oktatási munkát segítő eszközök és felszerelések) 

 az egyes oktatási módszerekhez kapcsolódva tájékoztatást adjon az alkalmazható és 

alkalmazandó eszközökről, 

 részletesen bemutassa a gyakornok munkakörével kapcsolatos eszközök használatát, és a 

gyakorlatban is segítséget nyújtson, 

 biztosítson gyakorlati, illetve konzultációs lehetőséget az eszközhasználattal kapcsolatban, 

illetve tegye lehetővé a gyakornok számára, hogy részt vegyen az általa megtartott olyan 

foglalkozásokon, melyeken az eszközöket használja. 

 

 

 

10. Nyilvánosságra hozatal és egyéb nyilvánossági és adatvédelmi szabályok 
 

 A szabályzatot nyilvánosságra kell hozni az intézmény honlapján, ennek hiányában, a 

helyben szokásos módon. 

 A szabályzatot ki kell függeszteni a nevelői szobában is. 

 

A közoktatási intézmény a gyakornok vizsgájával, valamint a minősítésével kapcsolatban 

keletkezett dokumentumokat az iratkezelés szabályai szerint köteles kezelni. A gyakornoki 

vizsga eredményére vonatkozó igazolást, valamint a minősítő lapot a gyakornok személyi 

anyagában is el kell helyezni. 
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11. Záró rendelkezések 
 

Jelen Gyakornoki szabályzat kiterjed az intézménnyel jogviszonyban állókra és mindazon 

személyekre (a rájuk vonatkozó rendelkezések erejéig), akik belépnek az intézménybe. 

 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Gyakornoki szabályzat a nevelőtestület elfogadása  napján 

lép hatályba, az előző hatályát veszti. 

 

 

 

Jelen Gyakornoki szabályzatot  az intézmény Ménfőcsanaki Óvoda 9012 Győr, Horgas út 21. 

a nevelőtestület 2013.év .augusztus. hó 28. napján megtartott, határozatképes értekezletén az 

alábbiak szerint fogadta el: 

 

Jelen volt: 35 

Igen szavazat: 35 

Nem szavazat:0 

Tartózkodott: 0 

 

 

A szavazás eredményét az óvodavezető és a választott jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal 

tanúsítják. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                …………………………..                …………………….. 

Horváthné Lövei Hajnal                      Kissné Simon Zita                            Korsós Jánosné 

    óvodapedagógus                            munkaközösség vezető                            óvodavezető    
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12. Hatályba lépés 
 

Jelen szabályzat 2013. év szeptember hó 01. napon lép hatályba. 

 

A szabályzat kiadása előtt a szabályzat tervezet 

 

- egyeztetésére került a szakmai munkaközösségekkel  

- vonatkozásában megtörtént a nevelőtestület véleményének kikérése. 

 

 

Kelt: Győr, 2013.08.28.                                                                              

         ……………………………. 

                                                                                                                   Óvodavezető 

 

 

 

13. ZÁRADÉK 
 

Jelen Gyakornoki Szabályzatot a nevelőtestület az óvodavezető előterjesztése után 

megtárgyalta és elfogadta.  

 

Győr, 2013. 08. 28. 

 

(Jelenléti ív csatolva) 

 

Jelen Gyakornoki Szabályzatot az óvodavezető jóváhagyta. 

 

Győr, 2013. 08. 28. 

 

 

                                                                        ……………………………………… 

                                                                                           óvodavezető 
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Mellékletek: /a mellékletben szereplő dokumentum minták a törvényi változásokat 

követve kidolgozás alatt állnak/ 

 

1. A szakmai vezetők kijelölése, gyakornoki megbízás 

 

2. A vizsgabizottság létszáma és névsora 

 

3. A vizsgabizottsági tag választása és a tisztség tudomásul vétele 

 

4. Gyakornoki nyilvántartás (minta) 

 

5. Jelentkezési lap szakmai követelmények elsajátítására vonatkozó számonkérésre, vizsgára 

 

6. Feljegyzés a gyakornoki vizsgára történő jelentkezés jóváhagyásáról 

 

7. Értesítés a gyakornok szakmai ismereteit számon kérő vizsga időpontjáról valamint a 

vizsgakövetelményekről 

 

8. Jegyzőkönyv a gyakornok szakmai ismereteit számon kérő vizsgáról (feljegyzéssel) 

 

9. Igazolás a gyakornoki szakmai vizsga letételének eredményéről 

 

10. Szakmai vezetők együttes véleménye a gyakornok minősítéséhez 

 

11. Minősítő lap (tanúsítvány a gyakornok minősítéséről ) 

 

12. Szakmai követelmények 

 

13.Portfólió (tartalmi elemek) 
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1. számú melléklet 

 

A szakmai vezetők kijelölése 

 

 

A ......................................................................................... Intézmény vezetője a következő 

ún. szakmai vezetőket jelölöm ki az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban gyakornoki 

idejűket töltő személyek szakmai követelmények elsajátításának segítésére: 

 

Szakterület megnevezése Szakmai segítő neve és 

munkaköre 

Az intézmény belső szabályozásával kapcsolatos 

szakterület 

 

Az intézmény pedagógiája szakterület  

Az intézmény tevékenységével érintett személyek 

jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos szakterület 

  

A fenntartói irányítással kapcsolatos szakterület  

A tanügyigazgatási szakterület  

A foglalkoztatási alapelvek és az oktatásszervezés 

szakterület 

 

A tanulók, gyermekek sajátos felkészítése szakterület  

A különleges gondozás, fejlesztés szakterület  

Az oktatási eszközök használata szakterület  

 

 

A szakmai segítőként való kijelölés határozatlan időre, visszavonásig érvényes. 

 

Kelt: ………………………………… 

 

         ............................................. 

          intézményvezető 

 

Megismerési záradék 

 

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a szakmai vezetővé történő kijelölésemet tudomásul 

vettem, s egyben nyilatkozom arról, hogy tevékenységemet a vonatkozó szabályzat szerint 

fogom végezni. 

 

Kelt: ……………………………... 

Szakmai vezetők aláírása 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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Gyakornoki megbízás 

 

 

…………………………….név 

 

…………………………………lakcím 

 

 

 

 

A …………………… Óvoda vezetője tájékoztatom, hogy a 2013. évi CXXXVII. törvény, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról, 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtása 

értelmében, 

 

 

Név: ………………….. 

Lakcím: ………………………………………………. 

 

 

Oklevelének száma: ………………………….. 

Oklevelének kelte: ……………………………. 

 

a fenti törvény előírásaira hivatkozva 2 év gyakornoki időt állapítok meg. 

 

Egyúttal tájékoztatom, hogy a gyakornoki ideje alatt a szakmai vezetője 

 

……………………………… 

 

óvodapedagógus lesz. 

 

 

 

 

Győr, ………………………………………... 

 

 

 

         ………………………….  

                                                                                                                        óvodavezető 
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Gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai kötelezettségek 

 

A gyakornok neve: ………………………………. 

Beosztása: óvodapedagógus 

Gyakornoki idő: ………………………………… 

Munkahely megnevezése: ………………………………………………. 

Munkahely címe: …………………………………….. 

Kötelező óraszáma: 32 óra 

Heti munkaideje: 40 óra 

Szakmai vezetője: ………………………. 

 

 

A gyakornok a gyakornoki idejét a ………. csoportban, a munkaköri leírásában foglaltaknak 

megfelelően végzi. 

 

Szakmai, pedagógiai tevékenységét: 

- a Helyi Pedagógiai program 

- a Munkaterv részét képező feladat-ellátási terv alapján teljesíti. 

 

A gyakornoki idő alatt a számonkérés módja: 

 - konzultáció, hospitálás, csoportlátogatás alkalmával 

 - szakmai konzultáció a segítőkkel – igény szerint 

 - szakmai kölcsönös bemutató – segítő részéről 

 

A gyakornoki idő alatt a számonkérés feltételei: 

 - bemutató foglalkozás tartása a gyakornok részéről 

 - hospitálási napló vezetése 

 - szakmai konzultációk írásos rögzítése 

 

 

 

Győr, ………………………………………. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. ..………………………………………… 

           

 

 

   ……………………………  ……………………………  ……………………. 

                 Óvodavezető                            gyakornok                                          mentor 
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Szakmai segítő munkavégzési kötelezettségei 

 

 

A szakmai segítő neve: ………………………….. 

Beosztása: óvodapedagógus 

Gyakornoki idő: ………………………………………… 

Munkahely megnevezése: ………………………………………………… 

Munkahely címe: ………………………………. 

Kötelező óraszáma: 32 óra 

Heti munkaideje: 40 óra 

 

 

Szakmai, pedagógiai tevékenységét: 

- a Helyi Pedagógiai program 

- a Munkaterv és részét képező feladatellátási terv alapján teljesíti. 

 

A gyakornoki idő alatt a számonkérés módja: 

 - konzultáció, hospitálás, csoportlátogatás alkalmával 

 - szakmai konzultáció a segítőkkel – igény szerint 

 - szakmai kölcsönös bemutató – segítő részéről 

 

A gyakornoki idő alatt a számonkérés feltételei: 

 - bemutató foglalkozás tartása a gyakornok részéről 

 - hospitálási napló vezetése 

 - szakmai konzultációk írásos rögzítése 

 

 

Győr, …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. ……………………………………… 

          óvodavezető                             gyakornok                                      mentor 
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4. számú melléklet 

 

 

Gyakornoki nyilvántartás 

 

 

 

 

Gyakornok neve, 

születési helye, 

ideje: 

Munkakör Gyakornoki 

idő 

Minősítési 

határidő 

Minősítés 

időpontja és 

eredménye 

Megjegyzés 

 

Név: 

 

 

Szül.hely, idő: 

 

 

  

 

 

 

…………… 

év/hónap 

 

 

………..év 

………..hó 

……….nap 

idő 

…………… 

 

 megfelelt 

 

 megfelelt 

 

 

 

Név: 

 

 

Szül.hely, idő: 

 

 

  

 

 

 

…………… 

év/hónap 

 

 

………..év 

………..hó 

……….nap 

idő 

…………… 

 

 megfelelt 

 

 megfelelt 

 

 

 

Név: 

 

 

Szül.hely, idő: 

 

 

  

 

 

 

…………… 

év/hónap 

 

 

………..év 

………..hó 

……….nap 

idő 

…………… 

 

 megfelelt 

 

 megfelelt 

 

 

 

Név: 

 

 

Szül.hely, idő: 

 

 

  

 

 

 

…………… 

év/hónap 

 

 

………..év 

………..hó 

……….nap 

idő 

…………… 

 

 megfelelt 

 

 megfelelt 
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10. számú melléklet 

 

Szakmai vezetők együttes véleménye a gyakornoki minősítéshez 

1. A gyakornok adatai: 

Neve: ............................................................................................................................................ 

Leánykori neve: ............................................................................................................................ 

Születési helye: ............................................................................................................................ 

Születési ideje: ............................................................................................................................. 

2. A szakmai vezetők tapasztalata  

A szakmai vezetők  

a) a felkészítés során szerzett tapasztalatok: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

b) a konzultációk során szerzett tapasztalatok: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

c) az óralátogatások során szerzett tapasztalatok: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

d) a gyakornok szakmai követelmények elsajátítása és alkalmazása során észlelt fejlődési 

tapasztalatok: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

e) a gyakornok erősségeit a következők szerint foglalják össze: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

f) a gyakornok gyengeségeit a következők szerint foglalják össze: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

3. A szakmai vezetők a gyakornok gyakornoki idő alatt végzett tevékenységét összességében 

 (Aláhúzással kell jelölni a vonatkozó minősítés eredményét!) 

 

 Megfelelt                                                            Nem megfelelt 

 

kategóriával értékeli. 
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Dátum:……………………… 

 

11. számú melléklet 

……../20.. sz. 

 

 

TANÚSÍTVÁNY A GYAKORNOK MINŐSÍTÉSÉRŐL 

 

 

 

Tanúsítom, hogy  

 

………………………………………… 

…………………….. (születési hely, idő) 

 

 

óvodapedagógus-munkakörben foglalkoztatott gyakornok minősítése 

a …... év …….. hó … naptól   …....  év ….…… hó …. napig megállapított gyakornoki ideje 

lejárta előtt – a Kjt. 22. § (11) bekezdésében előírt módon – megtörtént.  

 

Nevezett a gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelményeket teljesítette. 

 

 

 

Minősítésének eredménye: „megfelelt”. 

 

 

 

 

 

 

…………………….., …….. év ……. hó ……….. nap   
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13. számú melléklet 

 

A portfolió tartalmi elemei 

 

a) szakmai önéletrajz 

 

b) a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás 

kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét 

 

c) a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai 

 

d) önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai 

 

e) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása 

 

f ) a szakmai életút értékelése 
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