
Kivonat: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 6-i, rendes ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
 
103/2022.(IV.06.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Gyakornoki Szabályzatának elfogadásáról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a PS ÁMK Cserkeszőlő 
Napköziotthonos Óvoda Gyakornoki Szabályzat elfogadásáról szóló előterjesztést és a melléklet szerint 
elfogadta a szabályzatot.  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Tóth Krisztina intézményvezető – helyben 
 - Gazdálkodási csoport – helyben 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 
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A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. §-a szabályozza a pedagógusok 

előmeneteli rendszerét, melynek rendelkezései alapján 2013. szeptember 1-jétől bevezetésre 

került a pedagógus-életpályamodell. 

Az életpálya modell első szakasza a gyakornoki szakasz, melyből legkevesebb két év 

gyakornoki munka után a pályakezdő pedagógus (ok) egy minősítő vizsga letételével 

szerezhetnek jogot arra, hogy tovább haladjanak a pedagógus pályán. 

A 326/2013.(VIII.30.) kormányrendelet, a pedagógus előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet rendelkezik a gyakornoki státuszba besorolás feltételeiről, a mentorálás céljáról, a 

gyakornok felkészítéséről a pedagógus életpálya feladataira. 

 
1. A szabályzat célja és hatálya 

1.1. A gyakornoki idő célja: 

A gyakornok az alapképzésben megszerzett ismereteit elmélyítse, kiegészítse, a munkakörrel 

együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlatot megszerezze és igazolja, hogy 

rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges kompetenciákkal. 

 

A gyakornoki szabályzat célja: 
 

Meghatározza: 
 

- a gyakornoki idővel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket, 

- a gyakornok és a szakmai vezető feladatait, 

- a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő 

eljárás rendet 

- a gyakornok számonkérésének feltételeit, 

- a gyakornoki minősítés különös szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, 

illetve azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 

 

1.2. A szabályzat területi, személyi hatálya: 

Jelen szabályzat, a PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 5465 Cserkeszőlő 

Szinyeiu.1.szám alatti, a Gyakornok fizetési osztályba sorolt, az intézmény 

alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe, határozatlan időre kinevezett 

közalkalmazottaira terjed ki, amennyiben nem rendelkeznek a munkakörhöz szükséges iskolai 

végzettséget és szakképzettséget igénylő, a kettő évet meghaladó időtartalmú szakmai 
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gyakorlattal, valamint kiterjed az intézményvezető által szakmai segítői (mentori) feladatok 

ellátásával megbízott közalkalmazottaira. 

Gyakornoki időszak: 

A pedagógus-életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező, mentor által támogatott 

gyakornoki időszak, amely minősítővizsgával zárul. A pályakezdő, gyakornoki szakasz 2 évig 

tart, és legfeljebb két évvel hosszabbítható meg. A minősítés kritériumrendszerét a Pedagógus 

I. sztenderdben leírt pedagóguskompetenciák határozzák meg. Aki megfelel a vizsgán, 

pedagógusi kinevezést kap, és tovább lép az életpálya Pedagógus I. szakaszába. Aki 

másodszorra sem felel meg a minősítővizsgán, nem nevezhető ki. Ha a megismételt 

minősítővizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kap, jogviszonya az adott 

intézményben a törvény erejénél fogva megszűnik. 

2. Az intézményvezető feladatai 

 
 a gyakornoki rendszer megtervezése 

 a megvalósítás megosztása a helyettessel 

 
Feladatok: 

 
- Kiválasztás és felvétel 

- Gyakornokra szabott munkaköri leírás elkészítése 

- Beilleszkedés elősegítése (adminisztratív feladatok ellátása, munkahely előkészítése, 

beilleszkedést segítő anyagok előkészítése 

- szakmai vezető (továbbiakban: mentor) kinevezése, felkészítése, a gyakornok 

értesítése, a gyakornok fogadásának előkészítése 

3. A mentor feladatai és jogköre: 

A mentort a vezető jelöli ki a legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok 

közül. 

A mentor: 

- ismeri az intézmény működését, szervezeti kultúráját, 

- kellő szakértelemmel és kiváló belső kapcsolatokkal rendelkezik, 

- képes magatartásmintákat közvetíteni, jól kommunikálni, tudását, szakmai 

tapasztalatait átadni, példát mutatni 

- a gyakornok részére támogatást nyújt a munkahelyi beilleszkedéshez 

- az intézmény működésének megismeréséhez 
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- a szakmai feladatok ellátásához szükséges módszerek, ismeretek elsajátításához 

- eszközrendszer alkalmazásához 

- segítséget nyújt az együttműködéshez, a konfliktus helyzetek megoldásához 

- támogatja a gyakornok szakmai és személyes fejlődését 

 
3.1. A mentor feladatai: 

Az intézményi szervezetbe való beilleszkedésnek, a munkahelyi kapcsolatok kialakításának 

segítése. 

 felkészülés a gyakornok fogadására 

 az értékek tisztázása 

 a szervezeti, magatartási szokások, elvárások ismertetése, visszajelzés a viselkedésről 

 példamutatás szerepekben, magatartásban 

 visszajelzés, értékelés 

 szerepek tisztázása, önérvényesítés a csoportban 

 munkahelyi kapcsolatok kialakítása 

A gyakornok felkészülésének segítése: 

 A pedagógiai – módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában, az ellátott 

munkakörrel kapcsolatban 

 Felkészíti a gyakornokot az intézmény pedagógiai programjában a munkaköri 

feladataira vonatkozó előírások értelmezésére és szakszerű alkalmazására. 

  A tevékenységi tervek felépítésének, az alkalmazott módszereknek, eszközöknek 

célszerű megválasztására. 

 A nevelési, tevékenységi tervek, kezdeményezések megvalósításának előkészítésével 

és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására. 

 Az intézmény pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások 

értelmezésében és szakszerű alkalmazásában. 

 Az óvodai foglalkozások felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, 

segédleteknek, foglalkozási eszközöknek a célszerű megválasztásában. 

 Az óvodai foglalkozások előkészítésével megtervezésével és eredményes 

megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában. 

 A gyakornok felkészítése a gyakornoki vizsgára. 

 Tanácsadás a gyakorlati feladatok elvégzéséhez. 
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3.2. A gyakornok feladata, hogy megismerje: 

 
 az intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét 

 az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, alapelveit, értékrendjét, azok gyakorlati 

megvalósulását 

 a gyermekek, a szülők, az alkalmazottak, a pedagógusok jogait és kötelességeit 

 a fenntartói nyilvántartással kapcsolatos általános rendelkezéseket 

 a nevelési, tanügyi dokumentumok alkalmazását 

 a munkakörére vonatkozó foglakoztatási alapelveket 

 az intézménybe járó gyermekek sajátos felkészítésének problémáit 

 a mentor támogatásával felkészül az általa ellátott munkakörrel kapcsolatos tervező 

munkára 

 az intézmény pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó 

előírások értelmezésére és szakszerű alkalmazására 

 a gyermekek foglalkozásainak felépítésére, az alkalmazott módszerekre, 

eszközökre, azok célszerű megválasztására 

 az előkészítéssel, tervezéssel és eredményes nevelőmunkával kapcsolatos írásbeli 

teendők ellátására. 

 a mentor irányításával elvégzi az általános pedagógiai képességek fejlesztésére 

irányuló, valamint a munkaköréhez kapcsolódó gyakorlati feladatokat 

 foglalkozáslátogatásokat, adatgyűjtéseket, elemzéseket végez, gyakorlati tapasztalatait 

szakszerűen dokumentálja. 

3.3. A mentor és a gyakornok közötti kapcsolattartás 

 
3.3.1. A szakmai vezető (mentor): 

 szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja 

a gyakornok foglalkozásait 

 ezt követően megbeszélést tart 

 amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít a számára 

 a látogatásokról, konzultációkról feljegyzést készít 

 legalább fél évente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, majd átadja a 

vezetőnek és a gyakornoknak 

 A fejlődési terv elkészítése előtt minimum egy órát hospitál a gyakornoknál 

 megismeri és a fejlődési terv szempontjából értékeli a gyakornok hozott portfólióját 
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vagy a gyakornok más szakmai dokumentumait 

 szakmai megbeszélést folytat, hogy minél jobban megismerje a gyakornok megelőző 

szakmai teljesítményét, beállítódását, szemléletét, elvégzi a diagnosztikus értékelést 

 a gyakornoki időszakra felkészítési tervet készít 

 
A felkészítési terv tartalmazza: 

 
 a szakmai követelmények teljesítését elősegítő, a gyakornok által elvégzendő 

feladatokat és tevékenységeket, azok teljesítésének időtartamát, határidejét 

 a szakmai követelmények teljesítését elősegítő, a mentor által elvégzendő feladatokat 

és tevékenységeket, különösen az általa ellátott munkakörrel kapcsolatos tervező 

munkára való felkészítés módszereit, időtartamát, határidejét 

 a teljesítés ellenőrzésének, értékelésének időpontját, módszereit, a számonkéréssel 

kapcsolatos feladatokat. 

A mentor a felkészítési terv alapján a gyakornok bevonásával éves tervet készít, mely 

tartalmazza: 

 az adott időszakban a felkészítés és felkészülés feladatait, azok teljesítésének 

időtartamát és határidejét 

 a felkészítés módszereit, a rendszeres konzultációk időpontját, tárgyát 

 a gyakornok foglalkozás látogatási tervét 

 a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő 

eljárási rendben meghatározott feladatokat, tevékenységeket és azok megvalósításának 

időpontját. 

3.3.2. A gyakornok: 

 
 Az értékeléshez a gyakornok, írásban észrevételt tehet. 

 A mentorral közösen elkészíti a fejlődési tervét. 

 
A fejlődési terv elkészítése előtt a mentor 

 
 minimum egy foglalkozást látogat a gyakornoknál 

 megismeri és a fejlődési terv szempontjából értékeli a gyakornok hozott 

portfólióát vagy a szakmai dokumentumait 

 szakmai beszélgetést folytat, hogy minél jobban megismerje a gyakornok 

szakmai teljesítményét, beállítódását, szemléletét, elvégzi a diagnosztikus 
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érétkelést 

 

 

4. A teljesítmény mérésének eljárásrendje: 

 
Az óvodavezető, a mentor véleményét kikérve, meghatározza a gyakornoknak a szakmai 

követelmények teljesítésével kapcsolatos nevelési évre szóló feladatait, a teljesítmény célokat. 

A teljesítményértékeléshez minden meghatározott szempontnál a következő pontszámokat és 

értékelést kell alkalmazni: 

0 pont - nem megfelelő 

1 pont - kevéssé megfelelő 

2 pont - megfelelő 

3 pont – kiemelkedő 

 
Az információk forrásai: 

 foglalkozáslátogatások tapasztalatai, jegyzőkönyvek 

 a nevelési tervek, egyéni fejlődési naplók (pedagógiai dokumentumok) 

 a szakmai munkaközösség véleménye 

 beszámolókA mentor folyamatosan gyűjti a gyakornok értékeléséhez szükséges információkat. 

 

4.1. Foglalkozás – foglalkozáslátogatás – értékelés 

 

 

A gyakornok feladatai 

 

A mentorfeladatai 

 a foglalkozás terv elkészítése 

 a foglalkozás megtartása 

 a foglalkozás után önreflexió 

 a foglalkozás megbeszélése a 

mentorával 

 a foglalkozás előtt konzultáció a 

gyakornokkal a foglalkozásról - 

segítségnyújtás 

 a foglalkozás megfigyelése a kilenc  

kompetencia terület mentén 

 a foglalkozás mérése indikátorokkal 

 a foglalkozás megbeszélése a 

gyakornokkal 

 a foglalkozás értékelése az  indikátorok 

mentén 

 

A gyakornok minősítővizsgájának része „az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó 

megállapításainak, valamint a mentor gyakornokra vonatkozó értékelésének megismerése”, 

ezért a mentor által készített, félévenkénti értékelést az intézményvezetőnek fel kell töltenie az 

intézményi önértékelési felületre. (326/2013.(VIII.30.) Korm. r.2.§) 
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4.2. Az értékelés gyakorisága 

 

 Az első gyakornoki évben negyedévente 

 A második gyakornoki évben fél évente 

 

A gyakornok a minősítő vizsgáját 2 év után köteles letenni. 

 

5. A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai 

 

A gyakornok heti teljes munkaideje 40 óra, kötött munkaidejét a 326/2013. (VIII. 30.) 

kormányrendelet 17.§ által meghatározott. 

 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. § (11) A gyakornoknak a neveléssel- 

oktatással lekötött munkaideje óvodapedagógusok esetében a teljes munkaideje hatvanöt 

százaléka, azaz heti 26 óra lehet. 

A kötött munkaidő gyerekcsoportokban töltendő idő és a heti teljes munkaidő közti időben a 

gyakornok hospitál, konzultál a szakmai segítővel, mentorral, szükség szerint az 

intézményvezetővel, egyéb munkatársakkal. 

Hospitálás: legalább heti egy óra a szakmai segítő foglalkozásán, a hospitálást rövid 

megbeszélésnek kell követnie. 

Konzultáció: legalább heti egy alkalom a szakmai segítővel, egyéb pedagógussal, vezetővel 

szakmai munkaközösség vezetővel. 

A hospitálás és a konzultáció időpontjáról, időtartamáról a résztvevők aláírásával nyilvántartás 

készül. A hospitálásokat a gyakornok az intézményvezetővel, szakmai segítővel egyeztetve egy 

hónapra előre kitűzi. 
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4. A gyakornoki program: 

 
 

Időszak 

Célok, elvárások: Tapasztalatszerzés 

módszere 
Számonkérés módszere 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kezdő szakasz 

1. év 

 A gyakornok beilleszkedése a 

munkahelyünk közösségébe. 

 Bevezetés intézményünk 

dokumentációs rendszerébe. 

 Az óvodapedagógusi szerep 
képességeinek és készségeinek 

fejlesztése. 

 A módszertani ismertek 
gazdagodása. 

 Az elméleti és gyakorlati ismeretek 

összehangolása. 

 Pedagógiai programunknak 

megfelelő szemléletformálás. 

 Az intézményünk szokás – és 
szabályrendszerének megismerése. 

 Szabályok követése. 

 Kontextusok felismerése, követése. 

 Gyakorlati tudás megalapozása. 

 foglalkozás látogatás 

 foglalkozás megbeszélés 

 Konzultáció a szakmai 

segítővel/egyéb pedagógussal/ a 

vezetővel/a szakmai 

munkaközösség-vezetővel 

 Team munkában részvétel 

 Részvétel a 

szülői értekezleteken 

 Foglalkozási 

vázlat 

készítése 

 

 Projekt terv készítése 

 

 Írásos beszámoló: az óvoda 

főbb 

dokumentumainak 

megnevezése 

 egyéni fejlesztési terv 
elkészítése 

 

 Nevelési év végi 

beszámoló elkészítése 

az óvodavezető által 

meghatározott 

szempontok szerint 

Befejező 

szakasz 

2. év 

 Az óvodapedagógusi szerep 

képességeinek és készségeinek 

fejlesztése. 

 Az elméleti és gyakorlati 

 Részvétel a 

nevelőtestület 

munkájában, 

 

 Családtámogatás 

 A nevelőtestületi 

értekezlet egy 

napirendi pontjának 

megtartása 

 

 Bemutató foglalkozás 
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 ismeretek összehangolása. 

 A módszertani ismertek 

elmélyítése. 

 Pedagógiai hatékonyság 

elősegítése. 

 Pedagógiai munkát érintő 

kapcsolatok támogatása, 

kommunikáció fejlesztése. 

 Tudatosság, tervszerűség 

 Prioritások felállítása. 

 Gyakorlati tudás alkalmazása. 

 A gyakornoki időszak lezárása, a 
gyakornok minősítővizsgára való 
felkészítése. 

 Konzultáció az 
óvoda 

fejlesztő 

szakembereivel, pl. 

gyógypedagógus-

sal, 

logopédussal 

megtartása 

 

 Szülői értekezlet egy 

részének megtartása 

 

 Egy intézmény szintű 

program 

megszervezése 
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5. A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények 
 

A szakmai követelményrendszer teljesítése azt eredményezi, hogy a gyakornok ismeri: 
 

 az intézmény pedagógiai programját 

 szervezeti és működési szabályzatát 

 házirendjét 

 az intézmény nevelési, pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását 

 a gyermek, a szülők, a pedagógusok, az alkalmazottak jogait és kötelezettségeit 

 a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket 

 a nevelési, tanügyi dokumentumok alkalmazását, 

 a munkakörre vonatkozó foglalkozási alapelveket 

 a gyermek sajátos fejlesztési problémáit 

 a neveléshez kapcsolódó eszközök használatát 

 a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, tehetséges gyermekekkel kapcsolatos 

egyéni eljárásokat, a nevelés specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit 

 az óvodáskorú gyermekszemélyiségének fejlődési sajátosságait, a nevelés, fejlesztés 

elméleteit 

 az óvodás korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, 

tevékenységeit, azok tervezését, módszereit 

 a nevelőmunkában alkalmazandó, a tevékenységek szervezéséhez szükséges 

módszereket 

 az óvodai életmód élményszerű megszervezését 

 
6. A gyakornoki követelmények teljesítésével összefüggő eljárási rend 

 

6.1. A gyakornok minősítése 
 

A minősítővizsgán a gyakornoknak mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. 

A minőség legbiztosabb mutatói a pedagógus kompetenciái, ezek integráltan tartalmazzák az 

értelmi, attitűdbeli komponenseket és a gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges képességeket 

is. 

6.2. Az eljárásrendet meghatározó jogszabályok: 

- 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 
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6.3. A minősítés eljárásrendje 

Az eljárás kiterjed fenntartótól függetlenül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdésben 

meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottakra, ezek munkáltatójára, a 

minősítővizsga és a minősítési eljárás megszervezésében és lefolytatásában részt vevőkre függetlenül attól, hogy a köznevelési intézmény önálló 

intézményként vagy másik intézmény szervezetéhez tartozva, szervezetileg összevonva működik. 

 

Az eljárásrend a 

minősítővizsga esetén 

 Megvalósuló 

tevékenységek 

 
Dokumentumok/ 

eredmény 

Intézményvezető Jelölt Minősítőbizottság 

A 2 év gyakornoki idő 

lejártának hónapjában, 

vagy ha a gyakornoki idő a 

tanítási évet követő nyári 

szünet alatt jár le, a tanítási 

év május hónapjában. 
 

Tanár esetén az általa 

tanított tantárgyak közül a 

minősítővizsgára 

kiválasztott, a 

jelentkezéskor legalább 

heti két órában tanított 

tantárgyat kell megjelölni. 

 

Az e-portfólió 

elkészítésére, minősítésre 

való felkészülésre a 

A jogviszony létesítésekor 

írásban tájékoztatja a 

gyakornokot a 

minősítővizsga 

esedékességének 

időpontjáról. 
 

Rögzíti a minősítővizsga 

esedékességét az OH által 

működtetett informatikai 

támogató rendszerben. 

 

A módosításokat a 

rendeletben meghatározott 

módon elvégzi. 

 

Május 10-éig rögzíti a 

jelentkezést az OH által 

működtetett informatikai 

Jelentkezési lapon a 

minősítés évét megelőző év           

április         30-ig 

kezdeményezi a 

minősítővizsgát az 

intézményvezetőnél. 
 

A változásokat a 

rendeletben meghatározott 

módon jelzi. 

 

Elkészíti az e-portfóliót. 

 

A jelentkezés évének 

november 30. napjáig 

feltölti az e-portfólióját az 

OH által működtetett 

informatikai támogató 

rendszerbe. 

Az OH az általa 

működtetett informatikai 

támogató rendszer 

segítségével kijelöli a 

minősítő-bizottság 

elnökét, tagját. 
 

A minősítőbizottság tagjai 

áttekintik a pedagógus 

előzetesen feltöltött e- 

portfólióját, és a 

dokumentumok alapján 

értékelik a pedagógus 

kompetenciáit. 

 

Áttekintik az 

intézményvezető által 

feltöltött intézményi 

önértékelésnek a 

A minősítővizsga 

dokumentumai a bizottság 

rendelkezésére állnak. 
 

A jelölt minden szükséges 

tájékoztatást megkap a 

minősítővizsga 

módszereiről, eszközéről, 

lefolytatásáról 
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gyakornoki idő alatt a 

mentor közreműködésével 

kerül sor.  A 

foglalkozáslátogatáson és 

az azt követő 

megbeszélésen a mentor 

részt vehet. 
 

Ha a minősítővizsga 

kijelölt időpontja a 

minősítési év szeptember 

1-jét követő időszakra 

esik, a pedagógus a 

minősítés évének 

augusztus 15. napjáig 

módosíthatja e- 

portfólióját. 

támogató rendszerben. 

Kijelöli és az informatikai 

támogató rendszerben 

rögzíti a minősítővizsgán 

részt vevő intézményi 

delegált személyét. 
 

Az OH által működtetett 

informatikai támogató 

rendszerben az országos 

pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés rögzített 

eredményeit ellenőrzi, 

összeállítja és feltölti 

az intézményi önértékelés 

pedagógusra vonatkozó 

részeit, biztosítja az 

intézményben zajló 

minősítővizsga feltételeit. 

 

Megszervezi az 

foglalkozások 

látogatásának 

lebonyolítását. 

 

Ha a minősítővizsga 

kijelölt időpontja a 

minősítési év szeptember 

1-jét követő időszakra 

esik, a pedagógus a 

minősítés évének 

augusztus 15. 

napjáig módosíthatja e- 

portfólióját. 

 

A portfólióvédés előtt hét 

nappal (2016-tól öt nappal) 

megismeri az e- portfóliója 

alapján hozzá intézett 

kérdéseket. 

pedagógusra vonatkozó 

részeit, valamint az 

országos pedagógiai- 

szakmai ellenőrzés során a 

látogatott foglalkozásokra 

vonatkozó 

megállapításokat és az 

országos pedagógiai- 

szakmai ellenőrzés 

összegző megállapításait. 
 

Kérdéseket fogalmaznak 

meg az e-portfólió alapján. 

 

A minősítőbizottság 

elnöke a minősítővizsga 

előtt tizenöt nappal felveszi 

a kapcsolatot a 

minősítővizsgán részt vevő 

pedagógussal, a 

minősítőbizottság 

tagjával, a pedagógust 

foglalkoztató intézmény 

vezetőjével. 

 

Egyezteti a 

minősítővizsga részletes 

menetét. 
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Előzetes felkészülés: 
A pedagógus e-portfóliójának áttekintése, a 

kompetenciák értékelése. 

A bizottság tagjai kérdéseket állítanak össze az 

e-portfólió előzetes értékelése alapján, a 

kérdéseket eljuttatják a pedagógushoz a védés 

előtt 7 nappal (2016-tól a védés előtt 5 nappal). 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és 

az intézményi önértékelés gyakornokra 

vonatkozó részeinek áttekintése. 

A minősítővizsga lefolytatása a 

minősítőbizottság előtt. 

A minősítővizsga módszerei: 

Az e-portfólió előzetes vizsgálata. 

A pedagógus által tartott szakórák, 

foglalkozások látogatása, megbeszélése. 

Amennyiben a munkakör részét nem képezi 

foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör 

ellátása során keletkezett dokumentumok 

elemzése és a hozzájuk kapcsolódó szakmai 

megbeszélés képezi a kompetenciák 

értékelésének az alapját. 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

összegző értékelésének megismerése. 

Az intézményi önértékelés adott pedagógusra 

vonatkozó elemeinek megismerése. 

Felkészülés a védés lebonyolítására. 

Az e-portfólió védésének lebonyolítása, a 

kompetenciák értékelése az e-portfólió 

dokumentumai és a védés alapján. 

A minősítőbizottság tagjai elkészítik a 

pedagóguskompetenciák értékelését, majd az 

elnök elkészíti és feltölti az összegző értékelést 

(lásd az összegző értékelés táblázatát) az OH 

által működtetett informatikai támogató 

rendszerbe. 
 

A minősítővizsga során az értékelés elemeit a 

326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 1. 

melléklete határozza meg. 

A Pedagógus I. fokozat eléréséhez 60%-os 

teljesítmény szükséges. 

Értékelés: 

megfelelt, Pedagógus I. fokozatba lép; 

 

-ha az első minősítővizsgája sikertelen, akkor 

a gyakornoki idő 2 évvel meghosszabbodik, és 

a minősítővizsgát meg kell ismételni; 

-ha a második minősítővizsgája is sikertelen, 

akkor a foglalkoztatási jogviszonya az adott 

intézményben megszűnik. 

 
 

Helyszíni tevékenységek: 

Az foglalkozáslátogatással kapcsolatos 

dokumentumok áttekintése, ha a munkakör 

részét képezi a pedagógus két 

órájának/foglalkozásának látogatása, 

megbeszélése, majd ezek alapján a 

kompetenciák értékelése, ide 
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6.3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 

A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a kinevezési okmányban, munkaszerződésben elő 

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

 

Ha a pedagógus határozott időre szóló foglalkoztatási jogviszonyának időtartama rövidebb, 

mint a gyakornok számára megállapítandó gyakornoki idő, akkor a gyakornoki időt a 

határozott idő lejártáig kell kikötni. 

 
A gyakornok a megállapított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy ha a gyakornoki idő 

május 1. és augusztus 31. között jár le, május hónapban tesz minősítő vizsgát. 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 2. § (5) 

(6) a) b) 
 

 

A minősítő vizsga minősítőbizottság előtt folyik. 

A minősítő bizottság elnöke az OH által delegált, mesterpedagógus fokozatba sorolt, az 

Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógus 

minősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki külön jogszabályban foglaltak 

szerinti felkészítésben vett részt. 

A minősítő vizsga és a minősítési eljárás során a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó 

indikátorok alapján minősítő bizottság értékeli a pedagógus tevékenységét. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 7. § (1) 

 

A minősítő vizsga részei: 

 
 a portfólió feltöltése, 

 a portfólió előzetes vizsgálata 

 az információk értékelése 

 felkészülés a portfólióvédés lebonyolítására 

 kettő, a pedagógus által tartott foglalkozás látogatása, megbeszélése, elemzése, 

értékelése 

 A gyakornok portfoliójának áttekintése, értékelése (portfolióvédés). 

 

A minősítő vizsga értékelésének részei: 

 Portfolióvédés, 

 A meglátogatott foglalkozás értékelése, 
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Az adható értékelés a minősítő vizsgán: 

 megfelelt 

 nem felelt meg 

 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokkal összefüggő, a 

pedagógusra vonatkozó megállapítások értékelése. 

 
Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó megállapításainak értékelése. 

A portfolióvédés alkalmával az értékelt pedagógus bemutatja: 

 önértékelését 

 számot ad a munkaköréhez kapcsolódó pedagógiai, szakmai felkészültségéről 

 a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő 

kérdésekről. 

 
A minősítő vizsga során a három tagból álló minősítő bizottság: 

 a gyakornok által feltöltött portfolió alapján áttekinti és értékeli a pedagógus szakmai 

tevékenységét, eredményeit, 

  az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó részeit, ennek során a 

pedagógus kompetenciákat és a tevékenységeket, 

 értékeli a meglátogatott foglalkozást 

 a portfolióvédést, 

 elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltölt az Oktatási Hivatal által kialakított és 

üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. 

A Pedagógus I. fokozatba lépéshez a gyakornoknak az értékelés során legalább 60 százalékot 

el kell érnie. 
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6.4. A gyakornok feladatai a minősítő eljárásban 

 

Feladatok Dokumentum/eredmény 

A két év gyakornoki idő lejártának hónapjában kerül sor a minősítésre. Ha a gyakornoki idő a 
tanítási évet követő nyári szünet alatt jár le, a tanítási év május hónapjában tesz minősítővizsgát. 

A gyakornokot regisztrálják a minősítési 
tervben. 

Ellenőrzött pedagógusként részt vesz az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben. Az összegző értékelés rendelkezésre áll a 
pedagógus szakmai munkájáról, látott 

foglalkozásairól. 

Megkapja az értesítést a minősítővizsga időpontjáról a minősítési év június 30. napjáig tervezett 

minősítésekre vonatkozóan a minősítés évét megelőző év december 15. napjáig, a minősítési év 

szeptember első napját követő minősítésekre vonatozóan pedig a minősítési év augusztus 10. 
napjáig. 

Megvalósul a minősítési tervben szereplő 

pedagógus minősítése a jelentkezést követő 

naptári évben. 

Áttekinti, értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítővizsgánál alkalmazott útmutatókat, értékelési 
eszközöket. 

Az információk rendelkezésre állnak. 

Az e-portfólió elkészítéséhez, saját foglalkozásainak megtervezéséhez, szakmai reflexiókhoz 
igénybe veszi/veheti mentora és intézményvezetője segítségét. 

A minősítővizsgához szükséges szakmai 
segítség rendelkezésre áll. 

Elkészíti saját e-portfólióját az Útmutatóban szereplő információk figyelembevételével, majd 

feltölti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe. 

Ha a minősítővizsga kijelölt időpontja a minősítési év szeptember 1-jét követő időszakra esik, a 

pedagógus a minősítés évének augusztus 15. napjáig módosíthatja e-portfólióját. 

Az eljárással kapcsolatos információk ismertté 

válnak, az e-portfólió feltöltésre kerül. 

Megkapja az értesítést a minősítővizsga időpontjáról a minősítési év június 30. napjáig tervezett 

minősítésekre vonatkozóan a minősítés évét megelőző év december 15. napjáig, a minősítési év 

szeptember első napját követő minősítésekre vonatozóan pedig a minősítési év augusztus 10. 
napjáig. 

Megvalósul a minősítési tervben szereplő 

pedagógus minősítése a jelentkezést követő 

naptári évben. 

Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételekről. 
Elkészíti a tematikus terveit, foglalkozásterveit, előkészíti a minősítővizsgába bevont szakmai 

dokumentumait a helyszíni áttekintésre. 

A gyakorlatban látott tapasztalatok 

rendelkezésre állnak. 

Felkészül a bizottsági tagoktól a védés előtt 7 nappal (2016-tól 5 nappal) kapott kérdések 
megválaszolására, a saját e-portfóliója védésére 15 perces, digitális bemutatóval támogatott 

A gyakornok felkészült, a digitális bemutató 
rendelkezésre áll. 
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előadásra.  

Megtartja a számára rendeletben előírt számú foglalkozást, majd részt vesz az foglalkozás 

megbeszélésen. 

A látott foglalkozások megbeszélése. 

Ezt követően szakmai beszélgetés keretében 15 percben, digitális bemutató segítségével 
bemutatja saját pedagógiai tevékenységét és ehhez kapcsolódó reflexióit. Válaszol a bizottsági 

tagok előzetesen megismert kérdéseire. 

Az e-portfólió védése és a szakmai 
beszélgetés során szakmai munkája ismertté 

válik. 

Az értékelést követő tizenöt napon belül értékelőlapot tölthet ki a minősítőbizottság elnökéről és 

tagjairól az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. 

Véleménye ismertté válik. 

A sikeres minősítővizsgát követő év január 1-jétől a gyakornok átlép Pedagógus I. fokozatba. Szakmai siker, az előrelépés realizálódik. 
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Záró rendelkezések 

A gyakornoki szabályzatot az óvodavezető adja ki és évente felülvizsgálja azt. 
 

Intézmény OM azonosítója: 201884 Készítette: 

 Tóth Krisztina 

intézményvezető 

Legitimációs eljárás 

Az érvényességet igazoló aláírások 

2022……………..tartott nevelőtestületi ülésen a PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos  

óvoda nevelőtestülete véleményezte és elfogadta. 

…………………………………………………… 

a nevelőtestület nevében 

 

2022………………-én jóváhagyta 

 

…………………………………………………… 

intézményvezető 

Hatályos a kihirdetés napjától: 

2022…………….. 

A Gyakornoki Szabályzatot az óvodavezető 

a helyben szokásos módon közzéteszi 

A dokumentum jellege: nyilvános 

megtalálható az intézmény vezetői 

irodájában 

 

 

 

 

 

 
………………………………….. 

intézményvezető 
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Megismerési Nyilatkozat 

 

A Gyakornoki szabályzatot a mai napon megismertem és munkavégzésem során 

köteles vagyok az abban foglaltak betartására. 

Név: Beosztás: Dátum: Aláírás: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Cserkeszőlő, 202…………… 

 

        …………………………… 

         intézményvezeztő
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