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A Pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

munkát közvetlenül segítő
munkakÖrben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelésiszabáIyzat
és oktató

Jogszabályi háttér:
o 32612013" (V[I.30) Kormányrendelet
c 11012012. (VL4) Kormányrendelet
A jelen szabálYzat a Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti
Iskola és a vele munkaviszonybary' közalkalmazotti jogvis zonybaÁálló, pedagógus
szakképzettséggel
rendelkező nevelŐ és oktató munkát közvetlenül segító munkakörben rogtuu.Ó ziatotta1atórjed

kil"

Jelen szabá|y zat alkalmazásáb an
r gYakornok: a 32612013, (Vn, 30.) Korm, rendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt nevelő és
oktató munkát kö zvetlenül se gítő munkakörb en fo g1 akó rtutoit szemé ly,
o intézm ényvezető: a köznevelési intézmény vezetője,
o kÖzvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapjána nevelő és
oktató munkát kÖzvetlenül segítő munkakörben foglalko ztatotlmunkaköri leírásában
tözvetlen
felettesként megj elölt személy,
o mentor: a gYakornok szakmai fejlődését segítő, azintézményvezető által kijelölt, pedagógus vagy
nevelŐ és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalko ztatott személy.

A

betÖltÖtt nevelő és oktató munkát közvetlenül

A gyakornok ismerje meg:
- a kÖznevelési intézmény hagyom

-

segítő munkakörhöz

kapcsolódó követelmények

ányait, történetét, szervezeti felépítését,
tevékenységét,

az intézménYi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti és működési-szabályzat,

munkaterv),
- a tanügyi gazgatási dokumentumokat, ezek alkalm azásának módj át,
- a munkavédelemre, balesetvédelemre. tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat,
- a gYelmekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghat ározottjogait és kötelezettségeit,
- a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendélkezéseket,
- az íntézményrevonatkozó fobb jogszabályokat.

A gYakornok

-

-

a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el

tevékenYen részt veSZ aZ Óvodás/iskolás
gondozási feladatokban.

házirend,,

munkaköri kötelezettségeit.

gyermek öltözködési,

étkezési szokásainut t iutut itasában, a

elkíséria kijelÖlt csoPortot az udvarra. iskolán kívüli foglalkozások, programok helyszíneire,
kirándulásokra.
egYezteti a Pedagógusokkal a foglalkozásol<hoz szükséges teendőket, előkészíti
az eszközöket,
berendezi a csoport/o sztáIy termeit az igényeknek megfel.ú.rr.
Cím:2083
E -mai[: tit futrsag.
íe tefon:

0

,,

so

íempfom tér 26.
[ymar@gmaif. com
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a

pedagógusokkal a foglalkozásokon az oktató-nevelő munkában, az
Ünnepélyeken progíamok előkészítésében,lebonyolításában aktívan közreműködik,
elvégzi a felettesei alkalmi megbízásait

@Üttműködik

részt veSZ a szülŐi, nevelőtestüieti és munkatársi rendezvényeken, éftekezleteken.

A minősítés szempontjai
A hospitálás

és a

teljesítménymérésénekmódja

A

hosPitáláson való részvételta meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus, valamint _ ha a
hosPitálás nem a gyakornokot foglalkoztató intézménybentörtént
- az intézménwezető az aláírásával
lgazol1a,
A hospitálási napló tatlaImazza:
- atanőtavagy foglalkozás időpontját, helyét, az azttarló pedagógus nevét, tárgyátilletve térnáját,
- atanőra, foglalkozás menetének leírását,
- atanőra, foglalkozás pedagógus által megfo galmazott céljait,
- a tanőta, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést,a tapasztalatok,
tanulságok megfo galm azását.
A hosPitálási naplót a tanórát, foglalkozást kóvető 30 napon belul el kell készíteni és azí a mentornakbe kell
mutatni^

A szakmai követelmények teljesítésénekméróse
A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokró].

Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni:
- A munkakör ellátása szempontjából sitikseges 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 értékelésés pontszám adható:
Kiemelkedő (3 pont)
Megfelelő (2 pont)
Kevéssémegfelelő (1 pont)
Nem megfelelő (0 pont)
A pontszámok alapján a gyakomok munkájának értékeléselehet:
r kiválóan alkalmas (90-i00%)
o alkalmas (75-89%)
o kevéssé alkalmas (60-74%)
o alkalmatlan (60Yo alatt)

A gYakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesitette, ha:
- az előit számú hospitáláson részt vett,

-

a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és
a szakmai munka értékeléselegalább .,kevéssé alkalmas" eredményt ért el.

C{m:208j Saflmár, Íempfom tér 26,

teffin:06/26-560-811

fa4. 06/26-360-a12

ful 7,|E(íISúE]
5oL{r|4ÁKI r{ut\r{Aaí xl_Á,í(Ás J\t E M f. r
^fE
;ítíAtÁltos íSKoL,s,
AtA,pqoK,U lvqJvnS z(E,íI 75tloLA

/

Ofuí: a32454

A minősítési követelmények teljesítésévelés a teljesítmény mérésévelösszefüggő eljárási rend

A

gyakornok a hospitáIás igazolását. a hospitálási naplót az intézményvezetönek köteles bemutatni a
megelőzően.
szakmai munka érlékelését
A mentor írásban beszámol a gyakornok fejlődéséről, szövegesen értékeliteljesítményét,szervezetbe való
beilleszkedésének sikerességét.a szükséges dokumentumok megismerését.
A szakmai munka érlékelésétaz intézményvezető a mentor beszámoló_ia és a közvetlen vezető
véleményénekkikérésealapján írásban végzi el. a gyakornoki idő lejártát megelőző 60 napon belül. A
minősítő lapot az intézményvezető, a mentor és a gyakornok írja alá.
Az intézményvezető írásos ígazolást készítanól. hogy a gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás
feltételeit teljesítette-e, és ezt továbbítja az Oktatási Hivatal részére.
Az átsorolástazOktatási Hivatal általkiáIlított tanúsítvány aiapján kell elvégezni.

A minősítési követelmények teljesítésévelés a teljesítménymérésévelösszefüggő eljárási rend
1. A gyakornok a hospitálás lgazolását, a hospitálási naplót az intézményvezetőnek köteles bemutatni a
szakmai munka értékelésétmegelőzően 10 nappal.
2.

A mentor írásban beszámol

a gyakornok lejlődéséröl, szövegesen értékeli teljesítményét,szervezetbe való

beilleszkedésének sikerességét. a szükséges dokumentumok megismerését. Irásos összeíbglalóját szakmai
munka értékelését(minősítő vizsga) megelőzően -§ nappal juttatja el az iníézményvezetőnek.
3. A szakmai munka értékelésétaz intézményvezető a gyakornok közvetlen felettesének és a gyakomok
szakképzettségénekmegfelelő szakmai munkaközösség vezetőjének a segítségével(a szakmai munka
értékelésénekközremúködői) a mentor beszámolój a alapján írásban végzi el, a gyakornoki idő lejártát
megelőző 60 napon belül (szakmai munka értékeléséneknapja)" A minősítö lapot az intézményvezető, a
mentor és a gyakornok írja alá.

4. Az intézményvezető írásos igazolást készítarról, hogy a gyakornok a Pedagógus I. fbkozatba sorolás
feltételeit teljesítette-e, és ezt továbbítja az Oktatási Hivatal részére.
5. Az intézményvezető a gyakornok szakmai munkájának értékeleséta Szabályzat 5.3. pontjában megjelölt
időpontot követő 3 napon belül írásban közli azérintett gyakornokkal.
6.

Az átsorolást az Oktatási Hivatal által kiállított tanúsítvány alapján kell elvégezni"
6.

Jelen szabályzatot

Záradék

a a(z)

(intézményneve) alkalmazotti közössége

véleményezte.
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alkalmazotti közösség
képviseietében

intézményvezető
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Peda gógiai/Gyógypeda

1.

Z.
3.
4.

5.
6"

7.
8.
9.

gó

giai asszisztens

A munkába érkezés pontossága,
és

nyilvántartása.

a munkaidő pontos

betarlása

Munkáját közvetlen felettese által meghatározoft
munkabeosztás és szabályok betarlásávalvégzi.
Szakszerűenlátja el a gyermekek/tanulók felügyeletét.
Gyermekcsoportokat/tanulócsoportokat kísér(kirándulás,
fo gászat, szinház stb. ), illetve e gyes gvermekeket/tanul ókat
orvoshoz visz, gondoskodik a beteg, sérült gyermeVtanuló
szakszerű ellátásáról, intézményen kívüli programok során
kíséria felügyeletére bízott gyermekeket/tanulókat.
A napközi otthon és a tanulószoba foglalkozásain az
i skolavezető ség utasításának me gfelelőe n részt ve sz a
pedagógusok munkájának segítésében(felügyetret,
adminisztráció),
Részt vesz a foglakozások/tanórák szemléltető anyagának

-

előkészítésében.

Módszereiben alkalmazza a szoktatást, apéldamutatást,

meggyőzést.

a

Feimerülő problémák esetén önálló feladatmegoldása során
nem lépi túl hatáskörét,
A gyakornok hospitálási naplójának értékelése,formai, tartalmi
és pedagógiai eiemek minősítése, szakszerű szőhasználat
minősége.
Összesen (pontszám)
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A gvakornok minősítő vizsgájának 7o-ban kifejezett

a/

eredménye:

A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:

A

gyakarnok minősítési követelményeknek valő megfeleléséről készített esetleges
kiegészítő intézményvezetői szöveges értéketésjelen minősítő dokumentum meltékletét
képezi.

Kelt:

ev

intézményvezető

PH"
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