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A MINŐSÍTÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE

2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
8/2013. (I. 30.) EMMI - rendelet
a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és
kimeneti követelményeiről
110/2012. (VI. 4.) és a 363 / 2012.(XII.17) Korm. rendelet
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról és Az Óvodai
nevelés országos alapprogramjáról szóló
15/2015. (III. 13.) EMMI - rendelet
a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás
feltételeiről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról

MÓDOSÍTÁSOK A JOGSZABÁLYBAN – I.

Ideiglenes Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógust , aki nem vett részt
minősítési eljáráson, maradhatnak Pedagógus II. fokozatban.
A mindenkori öregségi nyugdíj előtt 7 évvel (2016. szeptember 1-én ) álló
pedagógusok részére ( Pedagógus I. és II. fokozatban lévők előtt) megnyílik a
lehetőség arra, hogy hogy törlik őket a 2017. évi minősítési tervből ill.
átléphetnek Pedagógus II. fokozatba 2017. január 1-től.
A szakértő, intézményvezető nem működhet közre a Polgári Törvénykönyv
szerinti hozzátartozójának minősítésében.

Amennyiben a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus neki felróható
okból egy éven belül két alkalommal nem tesz eleget a számára előírt
feladatoknak, Mesterpedagógus besorolását azonnali hatállyal visszavonják, és
Pedagógus II. fokozatba kerül.
• felróható ok: minden olyan esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése a
pedagógus szándékos vagy gondatlan magatartásával áll közvetlen okozati
összefüggésben

MÓDOSÍTÁSOK A JOGSZABÁLYBAN – II.

Ha a pedagógus április 30-áig beadott jelentkezését az intézményvezető nem
vagy hibásan rögzítette azt, akkor a pedagógus május 31-éig kérheti a
minisztertől a minősítési tervbe való felvételét.

A pedagógusok számára 2016. június 30-tól megnyílik a portfólió-felület!

Ha a portfólió feltöltése nem teljes körűen történt meg, azonban a kötelező
dokumentumok hiánytalanul feltöltésre kerültek, a minősítőbizottság
elnökének felszólítására a portfólióvédést megelőző huszonötödik és huszadik
nap között lehetőség van hiánypótlásra.

MÓDOSÍTÁSOK A JOGSZABÁLYBAN – III.
A 2017. év során megvalósuló minősítések esetében a tanfelügyeleti
értékelésnek, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó
megállapításainak eredménye nem képezi részét a minősítésnek.

Miklóstól a 3 fontos
A 2017. évi minősítések során a vezetőnek is kötelező részt venni a
minősítésekben szakértőként, amennyiben Mesterpedagógus fokozatba került
2015. január 1-jén.

A vezetői és magasabb vezetői beosztásúak minősítőbizottsági tagként végzett
tevékenysége legfeljebb 5 alkalom erejéig beszámít a szakértői alkalmakba.

Minősítő vizsgára, eljárásra kötelezettek
o
o

o

1. Gyakornok - gyakornoki ideje 2017 évben jár le.
- 2015. évben sikertelen minősítés + 2 év
újabb gyakornoki idő, amely 2017. évben jár le.
2. Pedagógus II. fokozatba soroltak 2015. január 1-től
ideiglenesen – legfeljebb 32 év szakmai gyakorlati
idővel rendelkeznek, mesterpedagógus fokozatot célzó
minősítéssel is teljesítheti!

Minősítő eljárásra jelentkezhetnek
o

o
o

Pedagógus I. fokozatba soroltak - 8 év szakmai
gyakorlat + pedagógus szakvizsga vagy a
kormányrendelet 35. (4) szerint egyenértékű
- Legalább 20 év szakmai gyakorlat.
- 2015. évben minősítő eljárásuk sikertelenül
zárult.

326/ 2013 (VIII.30.) 35. (4) bekezdése
szerint ( 2016.január 1- től hatályos)


A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű a
munkakör ellátásához szükséges végzettséghez
és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen
szerzett tudományos fokozat, vagy 1984.
szeptember 1-je után szerzett egyetemi
tudományos fokozat (dr.univ.). A pedagógusszakvizsgával egyenértékű továbbá a klinikai, a
pedagógiai és tanácsadó szakpszichológusi, a
fogyatékosság típusának megfelelő szakorvosi, a
gyermekgyógyász, a gyermek neurológus, a
pszichiáter szakorvos és a szociális
szakvizsga.végzettséggel rendelkeznek.



3. Mesterpedagógus fokozathoz:



Pedagógus I. és II. fokozatba soroltak – akik az alább felsorolt valamennyi feltétellel
rendelkeznek
- legalább 20 év szakmai gyakorlat,
- legalább 10 év vezetői vagy magasabb vezetői
gyakorlat
- vezetői vagy magasabb vezetői megbízás
- intézményvezetői szakképzettséget tanúsító
pedagógus szakvizsga vagy szociális szakvizsga

o
o

o
o

Fel kell tölteni a jelentkezéshez a pedagógus szakvizsgáról szóló
oklevelet / index másolatot és a 10 év vezetői gyakorlatról szóló
munkáltatói igazolást!

4.Kutatótanár fokozathoz:
o

o

Pedagógus II. MP

gyakorlattal és tudományos fokozattal
rendelkezők az ide vonatkozó okmányokkal együtt!
fokozatba soroltak –14 év szakmai

Nem kötelező fokozathoz szükséges minősítő eljárásra
jelentkezhetnek

Minősítő vizsgára kötelezettek továbbá
1. NOS munkakörben
o - pedagógus végzettséggel rendelkezők
o - Gyakornok
o - gyakornoki ideje lejár 2017-ben.
2. Bölcsőde, egységes óvoda –bölcsőde,
gyermekvédelmi szakszolgálatnál
o - pedagógus munkakörben foglalkoztatott
o - kisgyermeknevelő, örökbefogadási tanácsadó,
o - Pedagógus I. fokozat legalább 8 év szakmai
gyakorlat+ pedagógiai szakvizsga.

Pedagógus II. fokozathoz minősítő eljárásra
jelentkezhetnek továbbá
Bölcsőde, egységes óvoda –bölcsőde,
gyermekvédelmi szakszolgálatnál
o - pedagógus munkakörben foglalkoztatott
o - kisgyermeknevelő, örökbefogadási tanácsadó,
o 1. Pedagógus I. fokozat legalább 8 év szakmai
gyakorlat+ pedagógiai / szociális szakvizsga.
o 2. Pedagógus I. fokozat legalább 30 év szakmai
gyakorlattal rendelkeznek.
A különös feltételnek a jelentkezés időpontjában kell
megfelelni , amely 2016. április 30.!
A jelentkezési lapot a területileg illetékes POK –ba kell
eljuttatni, és 2018. március 31- ig irattárban kell őrizni!

Szakértői keretszám, 500 fő képzésére
o
o
o

o

o

Pedagógus I. és II. fokozatba soroltak – akik az
alább felsorolt valamennyi feltétellel rendelkeznek
- legalább 14 év szakmai gyakorlat,
- pedagógus szakvizsga vagy akik a
kormányrendelet 35. (4) szerint egyenértékű
végzettséggel rendelkeznek.
- OH által meghatározott feltéteknek megfelelnek,
- az OH felkéri tanfelügyeleti és pedagógusminősítő szakértői képzésen, ahol Mesterpedagógus
fokozatot megcélzó minősítési eljáráson vehet
részt.

A MUNKAKÖR VAGY A TANÍTOTT TANTÁRGY
MEGVÁLTOZÁSA
A pedagógus 5 munkanapon belül, de legkésőbb a
portfólióvédés időpontja előtti 35. napig értesíti az OH- POK-t.
A megváltozott munkakör/tantárgy szerint módosítja a
portfólióját – erre legfeljebb 1 hónap áll rendelkezésre, de
legkésőbb a portfólióvédést megelőző 20. napig le kell zárni
a portfólió módosítását.
A minősítővizsgát, a minősítési eljárást a megváltozott
munkakör/tanított tantárgy tekintetében kell lefolytatni.
Ha a változás a fenti határidő után következik be, vagy arról
a pedagógus határidőben nem értesítette az OH- POK-t, a
minősítési eljárás az adott évben nem kerül
megszervezésre.
Gyakornok esetében a minősítővizsgát a megváltozott
munkakörről/tanított tantárgyról történt értesítést követő 30
napon belül megszervezi az OH-POK.

SEGÍTSÉG
► www.oktatas.hu – szakmai anyagok, hírlevelek

► Az Oktatási Hivatal - POK szakmai rendezvényei

►
http://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltata
sok/pok_elerhetoseg

SEGÍTSÉG A FELKÉSZÜLÉSHEZ
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében
a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez
(Harmadik javított változat)
• Rövidített Útmutató módosítása
Mesterpedagógusok minősítésének útmutatója

Kutatótanárok minősítésének útmutatója

Mentori kézikönyv

SAJÁT OLDAL

Az oktatas.hu oldalról érhető el minden informatikai rendszer
Pedagógusok:
•
•
•
•
•

A 2017. évi minősítésben részt vevők számára tervezett látogatások adatai.
A feltöltött portfólió olvasási jogosultsággal.
A bizottság által a portfólió előzetes értékelése során megfogalmazott kérdések.
Következő évi minősítésre való jelentkeztetés olvasási jogosultsággal.
A minősítés eredménye.

Bizottsági tagok:
• A tervezett látogatási feladatok adatai.
• Értékelő felület a minősítésekhez.

Intézmények:
• A tervezett pedagóguslátogatások adatai.
• Jelentkeztető felület a 2017. évi minősítésekhez.

A MINŐSÍTŐBIZOTTSÁG

Tagok
• Az intézményi delegáltnak nem szükséges
szakvizsgával rendelkeznie.
• Vezető beosztású alkalmazott lehet.
• Intézményvezető minősítése esetén
intézményi delegált; a fenntartó által kijelölt
képviselő is részt vehet a minősítésen.
• Gyakornok minősítésén részt vehet a mentor is.

Elnök

Szakos
szakértő

Intézményi
delegált

A bizottság működése a tanúsítvány kiadása után 15 nappal ér
véget.
Az Útmutatóban a tagok feladatainak pontosítása, részletezése.

LÁTOGATÁSOK SZERVEZÉSE- VÁLTOZÁS!
2016.NOVEMBER 25-DECEMBER 15-IG A PEDAGÓGUS JELEZHET

Látogatás elfogadása, lemondása, újraszervezése
•
•
•
•
•

Mindhárom bizottsági tag elfogadása szükséges
Védés előtti napig bármely szereplő lemondhatja
Dupla látogatás esetén a két pedagógushoz külön delegált
Újraszervezés legkorábban 35 nappal későbbre
Lemondás esetén indoklás, igazolás, nyilatkozat

Szimpla és dupla látogatások
• Ha van két delegálható a feladatellátási helyen, és szervezhető két bizottság
párhuzamosan, akkor dupla látogatás kerül leszervezésre.
• Dupla látogatás esetén a két látogatás már szétbontható
• Egy napon nem delegálható két pedagógushoz ugyanaz a vezető/helyettes
• Dupla látogatás két alkalomnak minősül, kétszeres költségtérítéssel

SZAKÉRTŐK KIRENDELÉSE
Intézmény szakértőinek feladatairól tájékozódás
• Az intézményben dolgozó szakértők kirendeléseit tartalmazó
tájékoztató oldal a későbbiekben válik elérhetővé.
• A szakértő tájékoztatja intézményvezetőjét a számára kijelölt látogatási
feladatokról.
 Bizottságok összeállítása
• Elnök: lehetőleg a pedagógussal azonos munkakörű szakértő
• Szakos szakértő: a pedagógussal azonos végzettségű és
szakképzettségű szakértő
• Intézményi delegált: a pedagógus foglalkoztató intézmény vezetője
vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező
magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott (KIR
alapján, választva)
 Intézményvezető minősítése esetén,nincs OH delegált
VÁLTOZÁS!
 Egyházi intézményben dolgozó pedagógus minősítése esetén –
esetünkben az RPI delegáltja (elnök szakértő )


AZ E-PORTFÓLIÓ FELTÖLTÉSE- VÁLTOZÁS!

A portfólió feltöltésének
• 2016.június 30- november 30.
határideje:
A portfólió módosítása, ha
a minősítés kijelölt
• 2017. május 22-június 22.
időpontja a következő
tanévre esik:
• A portfólióvédést
A munkakör, tantárgy
megelőző 20. napig,
módosítása esetén a
legfeljebb 1 hónapon
portfólió módosítása:
keresztül.

Szabadon választható
dokumentumok
hiánypótlása:

• A védést megelőző 25.
és 20. nap között, az
elnök felszólítására.

A FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK KÖRE
PEDAGÓGUS I. ÉS PEDAGÓGUS II. FOKOZATHOZ
Szakmai önéletrajz
Eredetiségnyilatkozat;
Munkáltatói igazolás intézményvezetői tevékenységről
Nevelő-oktató munka alapdokumentumai

Nevelő-oktató munka szabadon választható
dokumentumai
A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi
környezetének rövid bemutatása
Szakmai életút értékelése
Pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása,
dokumentumai
Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása,
dokumentumai

ALAPDOKUMENTUMOK

A FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK KÖRE
PEDAGÓGUS I. ÉS PEDAGÓGUS II. FOKOZAT ESETÉN
Csoportprofil
Csoportprofil
Tematikus terv* *
Tematikus terv

4
Óraterv*

Óraterv*

Esetleírás
Szabadon
választható
dokumentum

Óraterv*

Óraterv*

Óraterv*

Óraterv* *

Hospitálási *
napló

Szabadon
Szabadon
választható
választható
dokumentum
dokumentum
Szabadon
Szabadon
választható
választható
dokumentum
dokumentum

Szabadon
választható
dokumentum
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VÁLTOZÁS!

AZ ÓRA-/FOGLALKOZÁSLÁTOGATÁS

A minősítőbizottság elnöke saját döntése alapján
részt vehet.

Minősítővizsga esetében a mentor is részt vehet az
óra/foglalkozás látogatásán, megbeszélésén.

A pedagógiai asszisztens, óvodák esetében a
dajka részvétele a pedagógussal való szakmai
együttműködés pontos meghatározásával
lehetséges, melynek be kell kerülnie az
óra-/foglalkozástervbe is.

AZ E-PORTFÓLIÓ VÉDÉSE
Előzetesen a pedagógus által feltöltött e-portfólió és a
bizottsági kérdések áttekintése
A védés időtartama: (kb.) 60 perc

A szakmai életút és az ehhez kapcsolódó reflexiók
bemutatása, digitális bemutatóval támogatva
• Digitális bemutató: lehet prezentáció, film, fotósorozat, prezi stb.
• A bemutatás időtartama (kb.) 15 perc
• Amennyiben a pedagógus a kérdésekre adott választ is beépíti, ez az
időtartam lehet több.

Szakmai beszélgetés a pedagógussal

Gyakornok esetén: nem kell számot adjon az intézménye
pedagógiai programjáról.

ÉRTÉKELÉS, SÚLYOZÁS

N.é.

3

Indikátorok 2
értékelése

1

0

• Az óra/foglalkozás
látogatása alapján
• Az e-portfólió és a
védés alapján

Átváltás
1–5
Elemek
kompetenciasúlyozása
értékké
• 60%:
Portfólió és védése
• 40%:
Óra/foglalkozás
látogatása

Kompetenciák
értéke

• Teljesítmény %-ban
• Megfelelés
• 60%
• 75%
• 85%
elérése esetén
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