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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

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.) Korm. rendelet  
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

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. 

 

A módosítás kezeli azt a helyzetet, hogyha a pedagógusok 
minősítési eljárásában, továbbá az országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzésben résztvevő szakértők és a 
szaktanácsadók ezen tevékenységük ideje alatt 
esetlegesen balesetet szenvednek.  

Az ilyen esetekben üzemi balesetnek szükséges 
minősíteni, mivel törvény szabályozza az üzemi 
baleset fogalmát, ezért ettől eltérni, speciális 
szabályt meghatározni, szintén csak törvényi 
szinten lehet. ( Nkt. 65. § új (12) bek. 

A köznevelési törvény vonatkozó módosítását az Országgyűlés 2016 

júniusában elfogadta, a részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet 

kiadásra került - 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 
 



MÓDOSÍTÁSOK A JOGSZABÁLYBAN - II. 

 

Korábbi évek tapasztalatainak figyelembevétele alapján, 
hogy a következő tanév biztonságos indítása és a május 
végi döntési határidő se sérüljön, indokoltnak tartotta a 
jogalkotó egy újabb határidő beiktatását a köznevelési 
intézmény fenntartásában bekövetkező lényegi 
változások előtt. Az új szabály értelmében: 

„(8) A köznevelési intézmény fenntartója az intézkedés 
tervezett végrehajtása éve februárjának utolsó 
munkanapjáig kezdeményezheti egy másik köznevelési 
intézmény fenntartójánál, hogy az általa fenntartott 
intézmény fenntartói jogait és kötelezettségeit a 
következő tanévtől adja át.” (Nkt. 84. § (8) bek.) 



MINŐSÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG HATÁLYON 

KÍVÜL HELYEZÉSE  

 

2017. január 1-jével hatályon kívül helyezésre kerül az Nkt. 97. § (19) 
bekezdése, amely szerint: 

„(19) A pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai 
előadó munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő 
vizsgájára 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között kerül sor.” 

Pedagógus I. Ép. r. 3. § (1) bek:„3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba 
besorolt pedagógus e besorolását követően legalább hat év szakmai 
gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet 
részt. Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól 
számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást 
le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvétel 
teljesítésének időpontját a munkáltató írja elő a Pedagógus I. fokozatba 
lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában.” 

Ez azt jelenti, Gyakornok (2-4 év) 



 

PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELÉRŐL SZÓLÓ 

RENDELET 

 

 
 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

 

 Megjelent: 2016. július 29-én a Magyar Közlöny 113. 

számában 

 

 Hatálybalépési időpontok: 

 Kihirdetést követő nap (július 30.) és 

 2017. január 1. 

 



MÓDOSÍTÁSOK A RENDELETBEN 

A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokba történő átsorolással kapcsolatos 
fontos, új szabályok 

 A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül 
segítők minősítése 

A Köznevelési Kerekasztal tárgyalások alapján elfogadott kedvezmények, 
béremelések 

eljárási szabályok pontosítása 

 



MÓDOSÍTÁSOK A RENDELETBEN- I. 

A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fizetési fokozatba sorolt 
pedagógus besorolása minősítő eljárás nélkül véglegessé válik. 

 Az a Pedagógus I. fizetési fokozatba sorolt pedagógus, akinek 2016. 
szeptember 1-jén az öregségi nyugdíj eléréséig 7 évnél kevesebb van hátra, 
2017. január 1-jén automatikusan minősítő eljárás nélkül Pedagógus II. 
fokozatba lép. 

Azok a pedagógusok, akik sikeres minősítésen estek át, legalább 3 évre 
mentesülnek a tanfelügyelet alól. 

2017. január 1-jétől a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya kiterjed a 
pedagógiai szakszolgálati intézményekben foglalkoztatott nevelő-oktató munkát 
segítő alkalmazottakra is, akik pedagógus szakképzettséggel rendelkeznek. (65. 
§ (9) bekezdés)  

 



JELENTKEZÉS A MINŐSÍTÉSRE 

Kötelező minősítések 

Nem kötelező minősítések - VÁLTOZÁS! 

• A nem kötelező minősítő eljárásra jelentkezési határidő módosul: a minősítés 
évét megelőző év  március 31-re, melyet az intézményvezető április 15-ig rögzít a 
rendszerben. 

A pedagógus értesítése az informatikai rendszer útján 

• A tavaszi minősítésekről december 15-ig 

• Az őszi minősítésekről augusztus 10-ig 



AZ E-PORTFÓLIÓ FELTÖLTÉSE- VÁLTOZÁS! 

A portfólió feltöltésének 
határideje:  

A portfólió módosítása, ha 
a minősítés kijelölt 

időpontja a következő 
tanévre esik: 

A munkakör, tantárgy 
módosítása esetén a 
portfólió módosítása: 

Szabadon választható 
dokumentumok 
hiánypótlása: 

• 2016.június 30- november 25. 

• 2017. május 22-június 22. 

• A portfólióvédést 
megelőző 20. napig, 
legfeljebb 1 hónapon 
keresztül. 

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

How is your family? 



TOVÁBBI SEGÍTSÉG A FELKÉSZÜLÉSHEZ 

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében 
a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

 

• Rövidített Útmutató módosítása 

Mesterpedagógusok minősítésének útmutatója 

Kutatótanárok minősítésének útmutatója 

Mentori kézikönyv 



A MINŐSÍTŐBIZOTTSÁG 

Tagok 

• Nem vesznek részt a felsőoktatási intézmények. 

• Az intézményi delegáltnak nem szükséges  
szakvizsgával rendelkeznie. 

• Intézményvezető minősítése esetén  
az intézményi delegált; a fenntartó által kijelölt 
képviselő is részt vehet a minősítésen. 

• Gyakornok minősítésén részt vehet a mentor is. 

A bizottság működése a tanúsítvány kiadása után 15 nappal ér 
véget. 

Az Útmutatóban a tagok feladatainak pontosítása, részletezése. 

Elnök 

Intézményi 
delegált 

Szakos 
szakértő 



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 
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Óraterv * * 

A FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK KÖRE 

PEDAGÓGUS I. ÉS PEDAGÓGUS II. FOKOZAT ESETÉN 



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 és a dajka részvétele 
kizárólag indokolt esetben és a pedagógussal való 
szakmai együttműködés pontos meghatározásával 
lehetséges, melynek be kell kerülnie az 
óra-/foglalkozástervbe is. 



ÉRTÉKELÉS, SÚLYOZÁS 

Indikátorok 
értékelése 

• Az óra/foglalkozás 
látogatása alapján 

• Az e-portfólió és a 
védés alapján 

Elemek 
súlyozása 

• 60%: 
Portfólió és védése 

• 40%: 
Óra/foglalkozás 
látogatása 

Kompetenciák 
értéke 

• Teljesítmény %-ban 

• Megfelelés 

• 60% 

• 75% 

• 85% 
elérése esetén 

2 
Átváltás 

1–5 

kompetencia-

értékké 

N.é. 
3 

0 
1 

62 indikátor 



A MESTERPEDAGÓGUS  

 

A kutatócsoport munkája alapján 

A mesterpedagógus olyan kiváló pedagógus, aki 
szakmai tevékenységével, magas szintű tanító-
nevelő munkájával modellként szolgál kollégái 
számára… a rábízott gyermekek fejlődését magas 
színvonalon támogatja, ugyanekkor  tevékenysége 
ezen túlmutat, intézményi vagy tágabb 
környezetében jelentősen hozzájárul a tanítás, 
nevelés eredményességének növeléséhez. 

 



MESTERPEDAGÓGUSI/ KUTATÓTANÁRI 

PÁLYÁZAT 2016–2018 – ÖSSZEVONT ELJÁRÁS I. 

E-PORTFÓLIÓ: 

Szakmai önéletrajz 

A szakmai életút bemutatása és elemzése 

A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi 
környezetének rövid bemutatása 

A nevelő-oktató munka alapdokumentumai 

Szakmai ajánlások: intézményvezetői, intézményen belüli 

Eredetiségnyilatkozat 
Óra / foglalkozás 

látogatás és 

megbeszélés 

(2 óra) 



A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZAT PROFILJAI 

Innovátor profilú  

mesterpedagógus 

Támogató profilú  

mesterpedagógus 

Vezető profilú  

mesterpedagógus 

Szakértői profilú  

mesterpedagógus 

Szaktanácsadó profilú  

mesterpedagógus 

A kutatócsoport által készített ábra alapján 



 
 

 

A MESTERPEDAGÓGUS ÉS KUTATÓTANÁR 
FOKOZATOKBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSSAL 
KAPCSOLATOS ÚJ SZABÁLYOK 
 
 

 

A Mesterpedagógus a következő „vállalásokat” teheti, vagyis a 

következő tevékenységfajták valamelyikét kell ellátnia: 

o  a pedagógusok országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésében, a 

pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában 

szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, 

illetve egyéb pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatban vesz 

részt, 

 „fejlesztő támogató tevékenységet végez,  

 fejlesztő innovátori tevékenységet lát el,  

 intézményvezetői tevékenységként köznevelési, vagy a Gyvt. 

hatálya alá tartozó intézmény tekintetében intézményvezetéssel, 

fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadási feladatokat és fejlesztéseket 

végez.”(Ép. r. 17/A. §) 
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A MESTERPEDAGÓGUS ÉS KUTATÓTANÁR 
FOKOZATOKBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSSAL 
KAPCSOLATOS ÚJ SZABÁLYOK 
 
 
 

Előzőekkel összefüggésben a rendelet választ ad a következő kérdésekre: 

 

1. Mi történik, hogyha a pedagógus vállalt kötelezettségének teljesítése 

valamilyen – előre nem látható – akadályba ütközik? Pl. gyakornokok 

mentorálására vállalkozott, de az intézményben a besorolás öt éve alatt nem 

mindig van pályakezdő pedagógus. Ilyen esetekre szolgál a módosítás 

lehetősége (Ép. r. 14. §) 

2. Választ kellett adni arra a kérdésre is, hogy mi történik, ha a Mesterpedagógus, 

Kutatótanár az öt év alatt a vállalt kötelezettségeit nem vagy nem megfelelő 

színvonalon teljesíti, vagy esetleg nem újítja meg a pályázatát vagy a 

besorolás valamely feltételének meg felel meg. (Ép. r. 14/A. § (1) bek., (4) 

bek.) 

3. Hogyan néz ki a Mester-, illetve a Kutatóprogram ellenőrzése? (Ép. r. 14/A. § 

(2)-(3) bek.) 

4. Ugyancsak szabályozandó volt, hogy aki vezetői tevékenysége alapján 

kívánja az öt évre szóló Mesterpedagógus fokozatot elérni, annak – 

értelemszerűen – az eljárás teljes ideje alatt és nyilván a fokozatba történő 

besorolás időtartama alatt magasabb vezetői, vezetői megbízással kell 

rendelkeznie. 
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A MESTERPEDAGÓGUS ÉS KUTATÓTANÁR 
FOKOZATOKBA TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSSAL 
KAPCSOLATOS ÚJ SZABÁLYOK 
 
 
 

 

 

 Az idei év Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokba történő átsorolásokra 

irányuló minősítési eljárásokkal kapcsolatos fontos átmeneti szabály, hogy a 

portfólió, pályázat feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést az OH 

2016. augusztus 15-ig biztosítja. A feltöltésre pedig legalább negyvenöt 

nap áll a jelentkező rendelkezésére. (Ép. r. 39/I. §) 

 
 

 Fontos hiányt pótló szabályok is bekerültek a rendeletbe. Ilyen például, hogy a 

pedagógusok országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a 

pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában 

szakértőként résztvevő pedagógusnak az ehhez szükséges 

továbbképzést meddig kell elvégeznie, illetve felkerülnie a szakértői 

névjegyzékbe.  

22 



A MESTERPEDAGÓGUSI ÉS A KUTATÓTANÁRI MINŐSÍTÉSI 

FOLYAMAT 

1. Felkészülési terv 
elkészítése 

2. A mesterpedagógus 
fokozat megszerzése 

Mesterpedagógusi pályázat és 
annak védése 

3. A mesterprogram 
megvalósítása 

4. A mesterpedagógusi 
pályázat megújítása 

5. Az újabb mesterprogram 
megvalósítása 

1. a) a Kutatótanári 
pályázat elkészítése, 

valamint  

b) a Kutatótanári pályázat 

benyújtása és bírálata. 

2. A kutatóprogram     
megvalósítása 

3. A kutatótanári pályázat 
megújítása 

4. Az újabb kutatóprogram 
megvalósítása 

A kutatócsoport által készített ábra 



A MESTERPEDAGÓGUS ÉS A KUTATÓTANÁR 

FOKOZAT MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ 

MINŐSÍTÉS 

Mester/kutatói 
minősítés 

Pedagógus II. 

fokozat esetén 

mester/kutatói eljárás 

85% 

Pedagógus II. 
minősítés 

Mester/kutatói 
minősítés 

Pedagógus I., 

ideiglenes Pedagógus II. 

fokozat esetén 

összevont eljárás 

75%     ÉS     85% 

75%  Pedagógus II. fokozat 



 MESTERPEDAGÓGUSI FOKOZAT 

A MINŐSÍTŐBIZOTTSÁG TAGJAI 

Az Oktatási Hivatal által delegált mester- és kutatópedagógus-
minősítési szakértő (elnök). 

Az Oktatási Hivatal által delegált mester- és kutatópedagógus-
minősítési szakértő. 

Intézményvezető vagy az általa delegált szakmai vezető. 

 

A szakmai partner képviselője, ha ez vállalásként szerepel a 
szándéknyilatkozatban.  



KUTATÓTANÁRI FOKOZAT 

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI 

 A miniszter delegáltja tanácskozási joggal vesz részt  

A Magyar Tudományos Akadémia által delegált tag 

Nemzeti Pedagógus Kar delegáltja 

 

Rektori Konferencia egy tagja 



 
 

 
 

A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL 
RENDELKEZŐ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT 
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK MINŐSÍTÉSE - I. 
 
 
 

 

Speciális minősítési szabályok kerültek kidolgozásra a nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkezőkre, amelyek végső 

soron a pedagógus pályához való kötődésüket, az oda való visszatérést is 

támogatják. 

 1. A segítő gyakornoknak órát /foglalkozást kell látogatnia és erről 

hospitálási naplót kell vezetnie (Ép. r. 8. § (1a) bek.). Ehhez kapcsolódóan a 

rendelet szabályozza azt az esetet is, ha a segítő munkatárs pedagógus 

szakképzettségének megfelelő munkakör nincs az adott intézményben. 

 

 2. A Pedagógus I. fokozat eléréséhez szükséges minősítő vizsga a segítők 

esetében külön minősítő bizottság nélkül történik, az intézményvezető végzi 

el. 

 3. Helyi értékelési szabályzatot kell készíteni, mintaszabályzat van (rendelet 

5. melléklet) és a helyi specialitásokat is meg lehet jeleníteni. 

 Elkészítés határideje:a helyi értékelési szabályzatról rendelkező módosító rendelet 

hatálybalépésétől – ami 2016. július 30-a – számított harmadik hónap első napjával 

egyidejűleg kell hatályba lépnie a helyi értékelési szabályzatnak (Ép. r. 39/L. § (2) bek.) 

Határidő: 2016.október 1. 
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A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 
NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK 
MINŐSÍTÉSE - II. 
 
 
 
 

  

 

 A rendelet szabályozza azt az esetet is, ha a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy a jogviszonya 

fennállása alatt szerez pedagógus szakképzettséget. Ekkor őt a 

szakképzettség igazolását követő hónap első napjától Gyakornok 

fokozatba kell sorolni azzal, hogy munkabére, illetménye ezzel 

összefüggésben nem csökkenthető. (Ép. r. 13. § (3) bek.) 

  

 További fontos kiegészítő szabály, hogy a „pedagógus-munkakört, valamint 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört egyaránt betöltő 

személy minősítésére és szakmai gyakorlatának számítására a 

pedagógus munkakört betöltőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.” 

(Ép. r. 15/C. § (2) bek.) A magasabb fokozat a mérvadó! 

 

 Ugyancsak lényeges, hogy az a pedagógus szakképzettséggel rendelkező 

segítő dolgozó, aki az Ép. r. 6. § (1) bekezdés a)-g) pontjában felsorolt 

jogviszonyokban rendelkezik két év szakmai gyakorlattal, mentesül a 

gyakornokság alól és egyből Pedagógus I. fokozatba kell sorolni. (Ép. r. 6. 

§ (4a) bek.)  
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5. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelethez 

  A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési 

mintaszabályzat 

 1. Jelen szabályzat a ... (köznevelési intézmény) és a vele 

munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban álló, 

pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra 

terjed ki. 

 2. Jelen szabályzat alkalmazásában 

 - gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján 

Gyakornok fokozatba besorolt nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy, 

 - intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője, 

 



5. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelethez 

 - közvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzata alapján a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri 

leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy, 

 - mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az 

intézményvezető által kijelölt, pedagógus vagy nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy. 

 3. A gyakornokokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a 

munkáltató szervezetéhez és a betöltött munkakör 

követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer 

 3.1. A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény a 

hospitálás: a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási félévenként 

legalább öt, pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát 

vagy foglalkozást köteles látogatni. 

 



5. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelethez 
 3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörhöz kapcsolódó követelmények: 

 3.2.1. A gyakornok ismerje meg: 

 - a köznevelési intézmény hagyományait, történetét, szervezeti 

felépítését, tevékenységét, 

 - az intézményi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti 

és működési szabályzat, házirend, munkaterv), 

 - a tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának 

módját, 

 - a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó 

általános szabályokat, 

 - a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben 

meghatározott jogait és kötelezettségeit, 

 - a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket, 

 - az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat. 

 3.2.2. A gyakornok a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el 

munkaköri kötelezettségeit. 

 



5. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelethez 
 4. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja 

 4.1. A hospitálás 

 A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy 

foglalkozást tartó pedagógus, valamint - ha a hospitálás nem a 

gyakornokot foglalkoztató intézményben történt - az 

intézményvezető az aláírásával igazolja. 

 4.1.1. A hospitálási napló tartalmazza: 

 - a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, az azt tartó 

pedagógus nevét, tárgyát illetve témáját 

 ,- a tanóra, foglalkozás menetének leírását, 

 - a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait, 

 - a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos 

gyakornoki értékelést, a tapasztalatok, tanulságok 

megfogalmazását. 

 4.1.2. A hospitálási naplót a tanórát, foglalkozást követő 30 

napon belül el kell készíteni és azt a mentornak be kell mutatni. 

 



5. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelethez 
 4.2. A szakmai követelmények teljesítésének mérése 

 A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról. 

Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell 

értékelni: 

 - A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 

 - A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka 

 - A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 

 - A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 

 - A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 

 Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám 

adható:  

 Kiemelkedő (3 pont) - Megfelelő (2 pont) 

 - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont) 

 A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése lehet: 

kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%) - kevéssé 

alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt) 

 



5. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelethez 
 4.3. A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit 

teljesítette, ha: 

 - az előírt számú hospitáláson részt vett, 

 - a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és 

 - a szakmai munka értékelése legalább „kevéssé alkalmas” 

eredményt ért el. 

 

 5. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény 

mérésével összefüggő eljárási rend 

 5.1. A gyakornok a hospitálás igazolását, a hospitálási naplót az 

intézményvezetőnek köteles bemutatni a szakmai munka értékelését 

megelőzően. 

 5.2. A mentor írásban beszámol a gyakornok fejlődéséről, 

szövegesen értékeli teljesítményét, szervezetbe való 

beilleszkedésének sikerességét, a szükséges dokumentumok 

megismerését. 



5. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelethez 

 5.3. A szakmai munka értékelését az intézményvezető a 

mentor beszámolója és a közvetlen vezető 

véleményének kikérése alapján írásban végzi el, a 

gyakornoki idő lejártát megelőző 60 napon belül. 

  A minősítő lapot az intézményvezető, a mentor és a 

gyakornok írja alá. 

 5.4. Az intézményvezető írásos igazolást készít arról, 

hogy a gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás 

feltételeit teljesítette-e, és ezt továbbítja az Oktatási 

Hivatal részére. 

 5.5. Az átsorolást az Oktatási Hivatal által kiállított 

tanúsítvány alapján kell elvégezni. 

 6. Jelen szabályzat ...-án lép hatályba. 

 

 



 
 

 
 
 

TOVÁBBI ELFOGADOTT KEDVEZMÉNYEK, 
BÉREMELÉSEK - I. 
 
 
 
 

 

 A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottak 7+3 %-os illetmény-, 

illetve munkabér-emelésben részesülnek 2017. 

január 1-jétől. (Ép. r. 32/A. § (1)-(2) bek.) 

  7 %-os emelés kötelező, e felett 3 %-ot az egyes 

alkalmazottak között differenciáltan adhat oda a 

munkáltató. Fontos, hogy az emelést fenntartói formától 

függetlenül kell biztosítani a közalkalmazotti törvény 

szerint járó illetményt alapul véve, illetve, ha ez 

alacsonyabb mint a minimálbér vagy a garantált 

bérminimum, akkor ez utóbbiakhoz mérten. 

 
  

36 



 
 

 
 
 

TOVÁBBI ELFOGADOTT KEDVEZMÉNYEK , 
BÉREMELÉSEK - II. 
 
 
 
 
 
 

 2016-ban az EMMI-hez tartozó köznevelési 

intézményekben dolgozó, pedagógus 

szakképzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató 

munkát segítők részére  

 2 X 35 000 forint nettó, béren kívüli juttatást biztosít 

a fenntartó. 

 

 Az osztályfőnöki, szakmai munkaközösség-vezetői és 

diákönkormányzat segítői feladatokat ellátó 

pedagógusoknak 2-2, illetve 1 óra jár ezen feladatok 

ellátására a neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidőből. Ha több jogcímen is jár a feladat 

ellátására óra, akkor sem haladhatja meg a 4 órát az 

összidőtartam. 
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MINISZTERI RENDELETEK 

 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása 

 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításai 

 

 az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 

24.) OM rendelet módosítása 

 

 A Magyar Közlöny 2016. évi 92. számában került 

kihirdetésre a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 

27.) EMMI rendelet  
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A nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

módosítása 

 
 

 

  2016. szeptember 1-től hatályos! 

 A módosítás főbb elemei: 

 
 Szakképzési reformokkal történő összhang megteremtése 

 Tanfelügyelettel kapcsolatos könnyítések:  62 elvárás, csak 
az önfejlesztési terv et kell feltölteni a felületre 

 Iskolai kórus foglalkozás „szabad sávja” 

 Két tanítási nyelvű nevelés-oktatással kapcsolatos feltételek 
egyszerűsítése 

 Fenntartói jog átadással kapcsolatos működési engedély 
kérelem eljárási szabályainak módosítása 

 

Felhívjuk a figyelmet azon átmeneti rendelkezésekre, miszerint az új 
jogszabályi megnevezéseket, az alapfeladatokat, továbbá az 
intézménytípusokat az érintett nevelési-oktatási intézmények 
tekintetében a fenntartó 2016. szeptember 30-ig köteles átvezetni 
az intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában. 
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