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1.  A gyakornoki szabályzat hatálya kiterjed 

• az intézmény vezetőjére és más vezető beosztású alkalmazottjaira, 

• a szakmai munkaközösségek vezetőire, 

• a gyakornok mentorálási feladataival megbízott pedagógusokra, 

• a gyakornokra. 

 

2. A gyakornoki idő kikötése 

2.1 A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt 

végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező 

pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási 

jogviszony létesítésekor, a kinevezésben, munkaszerződésben két év gyakornoki idő kikötése 

kötelező. 

2.2 A két év gyakornoki időbe a foglalkoztatási jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai 

gyakorlat idejét be kell számítani azzal, hogy gyakornoki időként a két évből hátra levő időt kell 

a kinevezésben, a munkaszerződésben rögzíteni. Ha az ilyen módon számított gyakornoki idő 

lejárta és a minősítő vizsga között kevesebb, mint egy hónap lenne hátra, a gyakornoki időt egy 

hónappal vagy a pedagógus kérésére legfeljebb hat hónappal meg kell hosszabbítani.  

 

3. A gyakornok munkaideje 

A gyakornok munkaidejét kinevezési okirata határozza meg, teljes munkaidőben történő 

alkalmazás esetén az heti 40 óra, heti kötött munkaideje 32 óra. A gyakornoknak a neveléssel-

oktatással lekötött munkaideje középiskolai tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, 

azaz heti 20 óra. A munkaidőre vonatkozó szabályok értelmezésekor figyelembe kell venni az 

intézményben a munkaidő-keret alkalmazására vonatkozó szabályokat is (csak akkor, ha 

munkaidőkeretben dolgozik az intézmény). 

 

4. A mentor megbízása, a gyakornok tájékoztatása a mentor személyéről 

4.1 A gyakornoki fokozatba kinevezett pedagógusok mentorát a gyakornok közvetlen vezetője 

véleményének meghallgatása után az igazgató jelöli ki.  

4.2 Az intézmény vezetője a kinevezés átadásával egyidejűleg tájékoztatja a gyakornokot a 

segítésével megbízott mentor személyéről. 

4.3 A tájékoztatást – annak írásbeli rögzítése mellett – úgy kell intézni, hogy a gyakornok és a 

mentor kölcsönös bemutatkozására egyidejűleg sor kerüljön. 

4.4 A mentori feladatokkal történő megbízást a tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten ki kell 

hirdetni, azt a tanévnyitó értekezlet anyagának tartalmaznia kell.  

4.5 A mentori feladatok ellátására lehetőség szerint azonos munkakört betöltő, lehetőleg a 

gyakornokkal megegyező szakos, az intézménynél legalább ötéves szakmai gyakorlattal 

rendelkező pedagógus jelölhető ki. Indokolt esetben az igazgató az ötéves szakmai gyakorlat 

intézményben való letöltésére vonatkozó feltételtől eltérhet. 
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4.6 Az igazgató a mentor kijelölése előtt szóban tájékoztatja az érintett pedagógust, aki méltánylást 

érdemlő személyes körülményeire tekintettel kérheti a kijelölés mellőzését, amelyről az igazgató 

dönt. 

4.7. A mentori feladatokkal való megbízás a gyakornoki idő teljes időtartamára szól. A kijelölés 

alól felmentés kivételes esetekben kérhető. A felmentésről az igazgató dönt. 

 

5. A mentor feladata 

5.1 A mentor feladatai 

• a gyakornok szakmai munkájának segítése, 

• gyakornok minősítő vizsgára történő felkészítésének segítése 

• a gyakornok tevékenységének félévenként történő értékelése. 

 

5.2 A gyakornok szakmai munkájának, gyakornoki felkészülésének segítése 

5.2.1 A mentor kijelölését követően gondoskodik arról, hogy a gyakornok a jelen szabályzatot 

megismerje, a szakterületéhez tartozó követelményekre vonatkozó dokumentumokat megismerje. 

5.2.2 A mentor iránymutatást ad az intézményi írásos dokumentumok és jogszabályok alapján 

elsajátítható elméleti felkészülésre, az általa szükségesnek tartott időpontban és gyakorisággal 

konzultációt kezdeményez az intézményi dokumentumok rendszeréről. 

5.2.3 A mentor felkészíti a gyakornokot a munkakörével kapcsolatos tervezőmunkára, ezen belül 

segítséget nyújt 

• a helyi tantervben a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésére és szakszerű 

alkalmazásához, 

• a tanítási órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek, 

taneszközöknek a célszerű megválasztásához, 

• a tanítási órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos 

írásbeli teendők ellátására, lehetőséget biztosít a gyakornok részére az intézmény pedagógiai 

célkitűzéseinek gyakorlati megvalósításának bemutatására alkalmas órák látogatásához,  

• a gyakorlatban mutatja be a tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazását. 

5.2.4 A gyakornok felkészülésének segítése, irányítása érdekében a mentor 

• negyedévenként egy, az igazgató felhívására legfeljebb további egy alkalommal látogatja a 

gyakornok óráit, 

• az óralátogatásról feljegyzést készít, amelyben megfogalmazza a tapasztalatait, szövegesen 

értékeli a gyakornok teljesítményét, és iránymutatást ad a további felkészüléshez, 

• az írásbeli munkák ellenőrzése alapján megállapítja esetleges észrevételeit, a szükséges 

javaslatokat megteszi, 
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• tapasztalatait a gyakornokkal megbeszéli, 

• a gyakornok segítéséhez, felkészüléséhez – ha a gyakornok igényli – heti gyakorisággal 

konzultációs lehetőséget biztosít. 

 

5.3 A felkészítéshez kapcsolódó óralátogatás és a konzultációs órák dokumentálása 

5.3.1 Az óralátogatásról készített feljegyzés egy példányát a gyakornoknak, egy példányát a 

közvetlen felettes igazgatóhelyettesnek át kell adni. 

5.3.2 A konzultációs óra megtartását a pontos időpont és időtartam megjelölésével a szakmai 

vezető és a gyakornok aláírásával ellátott dokumentum igazolja. 

5.3.3 A mentor az igazgatót félévenként tájékoztatja a gyakornok előmeneteléről. Az igazgató 

ezenkívül bármikor kérhet tájékoztatást a gyakornok közvetlen felettesétől, a gyakornok 

mentorától vagy a gyakornoktól. 

 

6. A szakmai követelményrendszer 

Az intézményi szakmai követelményrendszere két részből áll 

a) az általános követelmények szakterületeihez tartozó követelmények összességéből és 

b) a munkakörhöz kapcsolódó követelmények összességéből. 

6.1 Az általános szakmai követelmények 

Az általános szakmai követelményekhez tartozó követelményrendszer az intézményben egységes, 

annak teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. Az általános szakmai követelményekhez 

tartozó intézményi követelményrendszer alapján a gyakornoknak meg kell ismernie 

• az intézmény működésével kapcsolatos belső szabályzatokat és programokat, ezen belül a 

pedagógiai programot, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet 

• az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósítását, 

• a tanulók, szülők, pedagógusok köznevelési törvényben meghatározott jogait és 

kötelezettségeit, 

• a tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazását. 

 

6.2 A munkakörhöz kapcsolódó követelmények 

6.2.1 A munkakörhöz kapcsolódó szakmai követelmények megállapítása a kinevezésben 

meghatározott pedagógus-munkakör és az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás alapján történik. 

6.2.2 A munkakörhöz kapcsolódó intézményi szakmai követelményrendszernek minden 

munkakör tekintetében biztosítani kell, hogy a gyakornok megismerje 

• a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, 
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• az oktatásszervezés gyakorlati feladatait, 

• az intézménybe járó tanulók sajátos felkészítésének módszereit, 

• a különleges gondozást igénylő tanulók egyéni fejlesztésére (hátrányos helyzetű, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal, tehetséges tanulókkal való foglalkozás) szolgáló 

eljárásokat 

• a pedagógus kompetenciákat és az azok minősítési elbírálására szolgáló indikátorokat 

6.2.3 A munkakörhöz kapcsolódó követelményrendszer magában foglalja azokat a speciális 

követelményeket, illetve mindenkire érvényes követelmények lebontását, amelyek a konkrét 

munkakörhöz, illetve az egyes munkaköri feladatokhoz tartoznak. 

 

7. A gyakornok joga és kötelezettsége 

7.1 A gyakornoknak joga van arra, hogy 

• a szakmai követelményrendszert számára elmagyarázzák, 

• a különböző szakterületek elsajátításához szükséges írásos intézményi és jogszabályi anyagokat 

megkapja, 

• a mentorától, közvetlen vezetőjétől bármikor kérdezzen, szükség esetén konzultációs órát 

kérjen, 

• a gyakorlati készségek fejlesztése érdekében részt vegyen a mentor, a munkaközösség-vezető 

vagy más, nagy tapasztalattal rendelkező pedagógus óráján előzetes megbeszélés alapján, 

• teljesítése értékelését (az óralátogatások tapasztalatait, a beszámolás eredményét) részére segítő 

szándékkal, indokolással alátámasztva kifejtsék, az értékelésre észrevételt tegyen 

 

7.2 A gyakornok kötelezettsége, hogy 

• a legteljesebb mértékben együttműködjön mentorával és közvetlen felettesével, 

• a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze, 

• tudásáról a jogszabályokban előírt módon számot adjon, 

• gyakornoki feladatainak teljesítésével, a beszámolással kapcsolatban felmerülő 

akadályoztatásáról mentorát, közvetlen vezetőjét azonnal értesítse, 

• részt vegyen a nevelőtestület munkájában 
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8. A gyakornok minősítő vizsgakötelezettsége 

8.1 A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy ha a gyakornoki idő a tanítási évet 

követő nyári szünet alatt jár le, a tanítási év május hónapjában tesz minősítő vizsgát. A pedagógus 

munkakörben foglalkoztatott munkavállaló minősítő vizsgáját az Oktatási Hivatal szervezi. 

8.2 A gyakornok minősítő vizsgájának elnökét és a szakos szakértőt az Oktatási Hivatal, a minősítő 

bizottság harmadik tagját az intézmény jelöli ki az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek egyike 

személyében. 

8.3 Ha a gyakornok minősítő vizsgája sikeres volt, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. 

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

pedagógus minősítő vizsgája sikertelenül zárult. A gyakornoki idő egyéb esetben nem 

hosszabbítható meg.  

8.5 A munkáltató a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor írásban tájékoztatja a gyakornokot a 

minősítő vizsga esedékességének időpontjáról. Ha a minősítő vizsga időpontja - különösen a 

foglalkoztatási jogviszony szünetelése miatt - módosul, erről a gyakornokot írásban tájékoztatni 

kell. 

8.6 A gyakornok minősítő vizsgája alkalmával az óra látogatásán és megbeszélésén a mentor is 

részt vehet. 

 

9. A gyakornoki szabályzat hatályba lépése 

Az intézmény gyakornoki szabályzatának jelen módosítása a 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet 

2015. szeptember 9-én hatályba lépő módosításainak figyelembe vételével történt. A szabályzat 

hatályba lépésének napja: 2020. szeptember 1. 

 

Hódmezővásárhely, 2020. augusztus 31. 

 

………………………………..  

                igazgató 

 

 

Mellékletek 

1. számú melléklet: Szakmai követelményrendszer 

2. számú melléklet: A gyakornoki és a mentori feladatok ellátásával kapcsolatos hatályos 

jogszabályi rendelkezések 
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1. sz. melléklet: Szakmai követelményrendszer 

I. Általános követelmények 

1. Az intézményi dokumentumok (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, 

házirend) megismerésének követelményei 

Az intézményi dokumentumok megismerésével kapcsolatos szakterületen a gyakornoknak 

ismernie kell az egyes dokumentumok célját, szerkezeti felépítését és azt, hogy a szabályozás mire 

irányul, továbbá a dokumentumok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos rendelkezéseket. 

Az iskola pedagógiai programjának megismerése körében a gyakornoknak ismeretekkel kell 

rendelkeznie arról, hogy 

 

• az iskola nevelési programja miként határozza meg különösen 

– az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, 

eljárásait, 

– a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

– a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 

– a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 

– a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, 

– a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, 

– a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot, 

– a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 

– a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és 

felszerelések jegyzékét, 

– a szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, 

• a helyi tanterv keretein belül 

– az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakról, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozásokról, 

– az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveiről, 

– az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeiről, 

– az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeiről és formáiról, 

– a tanuló magatartása, szorgalma, teljesítménye értékelésének és minősítésének 

követelményeiről, 

– moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékeléséről és minősítéséről, valamint 

beszámításáról az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe. 

 

Az iskola szervezeti és működési szabályzatának megismerése körében a gyakornoknak 

ismeretekkel kell rendelkeznie arról, hogy az SZMSZ hogyan szabályozza különösen 

 

• az iskola működési rendjét, a nyitva tartást, a tanulók fogadását, 

• a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, 

• a vezetők és a szervezeti egységek közti kapcsolattartás rendjét, 

• a vezetők helyettesítési rendjét, 
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• a nevelőtestület feladatkörébe átruházott ügyeket, 

• az iskola külső kapcsolatainak rendszerét, 

• az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, 

• az intézményi védő, óvó előírásokat, a rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges 

teendőket, 

• a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit, 

• a mindennapi testedzés formáit, 

• az iskolai könyvtár működési rendjét, 

• az adatkezelés és adattovábbítás intézményi rendjét. 

 

Az iskola házirendjének megismerése körében a gyakornoknak ismeretekkel kell rendelkeznie 

arról, hogy az iskolai házirend miként állapítja meg különösen 

 

• a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a tanulói kötelezettségek teljesítésének módját, 

• a tanulói munkarendet, 

• a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, 

• a tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezéseket, 

• a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét, 

• a tanulók jutalmazásának elveit és formáit, 

• a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. 

 

 

2. Tanulók, szülők, pedagógusok jogai és kötelezettségei  

A gyakornoknak ismernie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit a 

tanulók, a szülők, a pedagógusok jogairól és kötelezettségeiről, valamint a rendeltetésszerű 

joggyakorlásról. 

• tanulói jogok szabályozása, 

• tanulói kötelességek szabályozása 

• a szülő jogai és kötelességei, 

• a pedagógus jogai és kötelességei,  

• a pedagógus alapvető feladatai 

• jogok és kötelezettségek rendeltetésszerű gyakorlása 

 

 

II. A munkakörhöz kapcsolódó követelmények 

 

A gyakornoknak a foglalkoztatási alapelvek megismerése körében tájékozottnak kell lennie az 

alkalmazással, a munkaidővel kapcsolatos alábbi legfontosabb kérdésekben: 

 

• pedagógus-munkakörben való alkalmazás feltételei, 

• a pedagógusok munkaidejére vonatkozó rendelkezések, a heti munkaidő, kötött munkaidő és 

annak összetevőivel kapcsolatos rendelkezések 
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o a munkaidőkeret alkalmazásával kapcsolatos intézményi szabályok 

o az intézményi munkaidő-nyilvántartás szabályai, az ezzel kapcsolatos kötelezettségek 

• mit jelent a pedagógusok büntetőjogi védelme, 

• mit jelent a fizetési fokozat, fizetési kategória és a várakozási idő, 

• mik a pedagógus továbbképzési rendszerben a pedagógusokra háruló kötelezettségek 

o hogyan és mikor kell jelentkezni a pedagógus továbbképzési rendszerbe 

• mit jelent az együttműködési kötelezettségre vonatkozó alapelv (Munka törvénykönyve) 

• hogyan kell részt vennie a pedagógusoknak a minősítési és a tanfelügyeleti rendszerben 

 

 

2. sz. melléklet: A gyakornoki, mentori feladatokkal kapcsolatos hatályos jogszabályi 

rendelkezések 

A szabályzatban leírtak pontos értelmezése érdekében közöljük a gyakornoki és a mentori 

feladatokkal kapcsolatos, a szabályzat hatályba lépésének napján hatályos jogszabályok kivonatát 

az alábbiak szerint. 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései 

Nkt. 62. § (11) A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, általános és 

középiskolai tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, óvodapedagógusok esetében 

hatvanöt százaléka lehet. 

Nkt. 64. § (5) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott - a Gyakornok fokozatba tartozó 

pedagógus kivételével - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti 

jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó 

idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első 

napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a 

hároméves várakozási idő újra kezdődik. 

Nkt.  64. § (8) Ha a gyakornok a külön jogszabályban foglaltak szerint a megismételt minősítő 

vizsgán vagy a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus a megismételt minősítési eljárás 

eredményeként "nem felelt meg" minősítést kapott, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya 

e törvény erejénél fogva megszűnik. A közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony a minősítő 

vizsga vagy a megismételt minősítési eljárás eredményének közlésétől számított tizedik napon 

szűnik meg. 

Nkt. 97. § (20) A nevelési-oktatási intézményben … pedagógus munkakörben foglalkoztatott, 

továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már 

legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek 

minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába, aki 

két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A 

munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba történő 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021/tvalid/2015.9.1./tsid/256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021/tvalid/2015.9.1./tsid/256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021/tvalid/2015.9.1./tsid/256
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besorolásnál a munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben meghatározottak alapján. 

Nkt. 98. §  (14) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel 

rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig 

gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör 

betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit 

teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga- 

bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-

bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél 

fogva megszűnik. 

 

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet rendelkezései 

2. § (1) A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó 

munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb 

szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés szerinti esetben a 

pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási 

jogviszony létesítésekor, a kinevezésben, munkaszerződésben két év gyakornoki idő kikötése 

kötelező. 

 (2) A két év gyakornoki időbe a foglalkoztatási jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai 

gyakorlat idejét be kell számítani azzal, hogy gyakornoki időként a két évből hátra levő időt kell - 

a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - a kinevezésben, a munkaszerződésben rögzíteni. 

Ha az ilyen módon számított gyakornoki idő lejárta és a minősítő vizsga között kevesebb, mint 

egy hónap lenne hátra, a gyakornoki időt egy hónappal vagy a pedagógus kérésére legfeljebb hat 

hónappal meg kell hosszabbítani.  

 (3) Ha a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a pedagógus rendelkezik a 6. § (1) és (2) 

bekezdése szerinti két év szakmai gyakorlattal, de még nincs a 6. § (3) bekezdése szerinti hat év 

szakmai gyakorlati ideje, számára - kivéve, ha sikeres minősítő vizsgát tett - hat hónap gyakornoki 

időt kell kikötni. 

 (4) Ha a korábbi foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt sikertelen minősítő vizsgát tett 

pedagógus létesít újabb foglalkoztatási jogviszonyt, számára két év gyakornoki időt kell kikötni. 

 (5) 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.  

 (6) A gyakornok 

a) az (1)-(5) bekezdés szerint megállapított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy  

b) ha a gyakornoki idő a tanítási évet követő nyári szünet alatt jár le, a tanítási év május hónapjában 

tesz minősítő vizsgát.  

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021#sid256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021#sid256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid436480
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid436992
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid436480
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid36864
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid309248
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid309248
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid311552
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid435200
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid437504
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 (7) A (6) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a gyakornoki idő a minősítő vizsga sikeres 

letételének időpontjáig tart.  

 (8) Ha a gyakornok minősítő vizsgája sikeres volt, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.  

 (9) A gyakornoki idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik, ha a 

pedagógus minősítő vizsgája sikertelenül zárult. A meghosszabbított gyakornoki időre az (1)-(8) 

bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A gyakornoki idő egyéb esetben nem 

hosszabbítható meg.  

 (10) Ha a (9) bekezdés szerint megismételt minősítő vizsga is sikertelenül zárult és a pedagógus 

pedagógus-munkakörre újabb foglalkoztatási jogviszonyt létesít, az (1)-(9) bekezdésben, valamint 

az Nkt. 64. § (8) bekezdésében foglaltakat ismételten alkalmazni kell. 

 (11) A munkáltató a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor köteles írásban tájékoztatni a 

gyakornokot a minősítő vizsga esedékességének időpontjáról. Ha a minősítő vizsga időpontja - 

különösen a foglalkoztatási jogviszony szünetelése miatt - módosul, erről a gyakornokot írásban 

tájékoztatni kell.  

9/A. § (1) Az óra, a foglalkozás látogatása a minősítő vizsga és a Pedagógus II. fokozat elérésére 

irányuló minősítési eljárás esetén kettő, a pedagógus által tartott foglalkozás, tanóra látogatását, 

megbeszélését, elemzését, értékelését, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott 

pedagógus esetén munkaköri feladatai ellátásának értékelését foglalja magában, amelyet a 

minősítő bizottság kijelölt tagja végez.  

(2) A gyakornok minősítő vizsgája esetében az óra, foglalkozás látogatásán és megbeszélésén a 

mentor is részt vehet.  

9/B. § (1) A Pedagógus I. … fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsga … keretében 

feltöltött portfólió tartalmazza:  

a) a szakmai önéletrajzot,  

b) a pedagógus portfóliója tartalmának eredetiségéről szóló nyilatkozatát,  

c) intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói 

igazolást,  

d) a nevelő-oktató munka alapdokumentumait,  

e) a nevelő-oktató munka szabadon választott dokumentumait,  

f) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, valamint  

g) a szakmai életút értékelését.  

(2) A (1) bekezdésben meghatározott portfólió a pedagógus választásától függően tartalmazhatja:  

a) az (1) bekezdés d) pontján kívüli pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását, 

dokumentumait, valamint  

b) az önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait.  

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid439040
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid435200
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid440064
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid440064
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid440576
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid435200
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid440576
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/175803#sid455168
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1321#sid256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056?listid=&tvalid=2016.1.1.#sid327168
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056?listid=&tvalid=2016.1.1.#sid329472
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(3) A portfólióvédés alkalmával a pedagógus a portfólióban szereplő dokumentumok alapján 

bemutatja pedagógiai munkásságát, önértékelését, valamint reflektál a minősítő bizottság 8. § (1) 

bekezdés d) pontja szerint feltett kérdéseire.  

10/A § (5) Az informatikai rendszerben történő rögzítéskor meg kell jelölni azt a munkakört, 

amellyel összefüggésben a minősítő vizsga … lefolytatására sor kerül, továbbá – tanár 

munkakörben foglalkoztatott gyakornok… esetén – az általa a jelentkezéskor legalább heti két 

órában tanított tantárgyak közül a minősítő vizsgára, illetve a minősítési eljárásra kiválasztott 

tantárgyat.  

(6) Ha a minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás lefolytatásának kötelezettsége megszűnt, vagy 

a minősítés évében nem kerülhet rá sor, az intézményvezető a rögzített adatot – a kinevezés, 

illetve a munkaszerződés megszűnését, módosítását, vagy a foglalkoztatási jogviszony 

szünetelésének kezdetét követő öt munkanapon belül – köteles módosíttatni vagy töröltetni az 

OH-nak megküldött kérelem útján.  

11/B. § (4) Ha a pedagógus neki fel nem róható okból nem tud részt venni a minősítő vizsga… 

személyes részvételét igénylő eseményén, kérelmére az OH haladéktalanul új időpontot jelöl ki 

számára. E rendelkezés alkalmazásában fel nem róható ok minden olyan, a részvételt gátló 

esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a pedagógus szándékos 

vagy gondatlan magatartására, illetve mulasztására. Az új időpont kijelölése iránti kérelmet az ok 

megjelölésével, az ok felmerülésével egyidejűleg, de legkésőbb az elmulasztott esemény napját 

követő nyolc napon belül lehet az OH részére benyújtani. Ha a minősítő bizottság vagy az OH 

azt állapítja meg, hogy a minősítő vizsga… személyes részvételt igénylő eseménye a 

gyakornoknak, pedagógusnak felróható okból hiúsult meg, a minősítő vizsga… sikertelennek 

minősül. 

12/B. § (3) A minősítő vizsga… sikeres, ha az értékelés során a pedagógus-kompetenciák 

értékelésénél  

a) a gyakornok legalább hatvan … százalékot ért el.  

12/B. § (5) A minősítő vizsga …eredményéről az OH az összegző értékelés informatikai 

rendszerbe való feltöltésétől számított tizenöt munkanapon belül elektronikus tanúsítványt állít 

ki. A tanúsítványban a pedagógus természetes személyazonosító adatain, oktatási azonosító 

számán, a tanúsítvány kiállításának dátumán és az OH elnökének aláírásán kívül a következő 

bejegyzéseket kell szerepeltetni:  

a) gyakornok minősítése esetén: "megfelelt", vagy "újabb minősítés szükséges", vagy - 

megismételt minősítési eljárás sikertelensége esetén - "nem felelt meg" 

15/A. § (1) A mentorálás célja, hogy a gyakornokot felkészítse a pedagógus életpálya feladataira.  

(2) A mentort az intézményvezető jelöli ki a gyakornokkal azonos munkakörben, tanár esetén - 

ha lehetséges - azonos tantárgy tanítására foglalkoztatott pedagógusok közül.  

15/B. § (1) A mentor segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő 

beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.  

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid50176
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/236056#sid50176
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(2) A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos 

tevékenységében, e körben segíti  

a) az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában, …a munkaköri feladataira vonatkozó 

előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában,  

b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, 

tanításhoz alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek (foglalkozási 

eszközöknek) a célszerű megválasztásában…  

c) a tanítási (foglalkozási) órák, a foglalkozási egységek előkészítésével, megtervezésével és 

eredményes megtartásával, megvalósításával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, valamint  

d) a minősítő vizsgára való felkészülésében.  

(3) A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal 

látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, illetve foglalkozási egységét és ezt követően 

óramegbeszélést tart, továbbá, ha a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít 

számára.  

(4) A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, 

pedagóguskompetenciáinak fejlődését, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a 

gyakornoknak. A mentor a gyakornoki idő lezárulta előtt összefoglaló értékelést készít a 

gyakornoki időszak tapasztalatairól. Ekkor külön féléves értékelést nem kell készíteni. Ha a 

foglalkoztatási jogviszony a gyakornoki idő lejárta előtt megszűnik, a jogviszony megszűnésekor 

a mentor soron kívül értékelést készít.  

17.§ (6a) A Pedagógus I. fokozatba való átsoroláshoz szükséges minősítést megszerzett, de 

Pedagógus I. fokozatba még át nem sorolt pedagógus az Nkt. 62. § (11) bekezdése alkalmazása 

szempontjából gyakornoknak tekintendő. 

36. § (1) A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 

e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell 

alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a 

Kjt.-nek és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm.rendeletnek (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a 

gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy 

amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó 

rendelkezései alapján "megfelelt" minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A 

gyakornok kérelmére e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha jogviszonya e rendelet hatálybalépése előtt 

keletkezett. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a 

Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. 

39/C. § A nevelési-oktatási intézményben nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottat, aki pedagógus szakképzettséggel és 2015. szeptember 1-jén  

a) már legalább két év szakmai gyakorlattal rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba, továbbá a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/175803/tvalid/2015.9.9./tsid/438272
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021#sid256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021/tvalid/2015.9.9./tsid/256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/6884/tvalid/2015.9.9./tsid/256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021#sid256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021/tvalid/2015.9.9./tsid/256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021#sid256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/176460#sid256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021#sid256
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021#sid256
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időnek minősülő, valamint a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti 

kategóriába,  

b) két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kell besorolni.  


