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Jogszabilyi h6tt6r:
A grakornokra, a grakornoki idore es a minosito vizsg6ra vonatkozo rendelkez6seket a 2Oll.
evi CXC torv€ny modosit6.sArol szolo 2013. evi CXXXVII. torveny hatalybalepeset kovet6en
(2013. szeptember 1.) letesitett foglakoztatasi jogviszonyok eseteben kell aTkaJrnazni.
Szab

6Jy

zatunk az elfo

gad

Askor hat6lyo s j o gszab Alyok alapj 5rr ke szult

:

326/2013. Uru. 30.) Korm. rendelet apedag6gusok elomeneteli rendsz-er€rol €s akozallcalmazottak
jogdlldsdr6l sz6td 1992. €ui XXXil, toru€ny kozneuel€si int€zm€nyekben tort€no u€greLnitd"sdrol
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A szabilyzat hatilya:

Gyakornoki szaba)yzatunk

a

Nyiregrh6zr Zrinyr Ilona Gimn6zium es Kollegium ahbbi

dolgozoira terjed ki:

betoltesehez el6irt vegzettseggel es sza)<kdpzettseggel,
valamint ery evnel kevesebb szakmai ryakorlattal rendelkezd pedagogus munkak6rben

- az intezg1dnyben, a munkakor
fo

glalkoztatott,'Gyakorno k' fokozalb a b e sorolt

- az int€zmeny vezetojere,
- az intdzrrreny vezetoje 6ltal kijelolt szakmai
Jelen szab

6Jy zat elfo gadAs

pe dago gu

sra,

vezelore (mentorra).

a idopo ntj 5.tol vi s szavo n5.si g 6rvenye s.

A szabilyzat m6dosit6sa:

A szab6lyzatol modositani kell, amennyiben a benne foglaltakat erint6 jogszablTyviltozas
kovetkezik be, valamint amennyiben a nevelotestulet legalabb fele irAsban keri.

A szabdlyzat c6lja:

A

a ryakornokok felkeszitesenek, a nevelotestuletbe beilleszkedesuk
megalapozasa, a foglalkoztat6.si feltetelek rogzitese annak erdekeben, hory

szablJyzat celja

segitesenek

segitse a ryakornokok tud6.sdnak, kepessegeinek, keszsegeinek fejleszteset, alakitsa, fejlessze
az elkotelezettseguket a pedagogushivatas irAnt, segitse az oktatits itgazati celjaival, az
intezrn€nyr celokkal v a)o azonosulAst.

Elvdrisok a gyakornokokkal szemben:
A ryakornoknak a Nyiregrh6zi Zrinyi Ilona Gimn6zium

es Kollegium

Pedagogiai

programj6.ban a pedagogusokkal szembeni 6ltal6Lnos elv6rAsoknak kell megfelelnie, az ott es

munkakoreben leirtaknak megfelel6en kell

e116.tnia feladatS.t'

k, munkav6gz6s6ne k speciilis szab6lyai :
A ryakornok munkaideje heti 40 ora. A grakornokok melle 1 tanevre szakmai segitot (a
tov6.bbiakban mentort) kell kijelolni, akivel folyamatos munkakapcsolatban dolgozik a
A gyakornok felk6szit6s6

ne

gzakornoki id6szakban.

A ryakornok a kotott munkaid6 teljesitesen tuli feladatok kozul csak a

nevel6testulet

valo reszvetelre, tovabb6. a munk akorehez kapcsolodo el6keszit6 es befejezo
munkakra kotelezheto. Kotott munkaidon tuli tobblettanit6.s csak abban az esetben
rendelheto el a grakornok szAmara, ha a betoltott munkakor feladatainak e116.t6.sa betegs6g,
baleset vag, egreb ok miatt vAratlanul lehetetlenn6 valt.
A tanit6.ssal le nem kotott idoben a ryakornok or5.t 16.togat, konzultdl a szakmai segitovel,
munk6Lj6Lban

szuikseg szerint az int€zrneny vezetojevel, mAs munkat5:rsakkal.

Elvirisok

a gyakornokkal szemben:

A ryakornok az orarendi or6k megtartS.s6n es az iskola munkaterveben szerepl6 pedagogtai
feladatok e116.t6.s6n tul t6bbek kozotl lnilonosen az altir.bi tev6kenysegeket v€gzi a mentor
ir6nyit6.s6val:

-

Teg-es

jogkorrel r€szt vesz a nevelotestulet munkdjS"ban, az osztdlyozo es neveldsi

ertekezleteken, az iskolai programokon.

-

Megismerkedik

a

koznevelesrol szolo

2OlL evi CXC. torvennyel €s az

iskolai

alapdokumentumokkal (Pedagogiai Program, helyt tanterv, Szewezeti es Mtik6desi
Szabd)yzat, H6.zuend stb. ) .

- Megismerkedik az intezrneny helyi szokS.saival,
- Szakmai tapasztalatokat szerez pl.

haryom6nyaival, munkarendjevel.

oral6.togatasokon, munkakozossegi

megbeszel6seken, kozos bemutato orakon.

- Ismerke dik az osztAlyf6noki munk6val, grermekvedelemmel.
- Firyelemmel kiseri es segiti a didkonkormanyzat munk6j6"t.
- Reszt vesz a felzdrkoztat5.sban es tehetseggondozdsban.

-

R€szt vesz mas, az iskolai celok megvalositAsdval osszefugg6 tevekenys6gekben, i5r
oszt6lykirandul6.sokon, szabadidos rendezvenyeken, iskolanapokon, tS.borokban. A

ryakornok feladata akezdets szakaszban az informacioszerz€s, a helyi szab6lyok, elvart
viselked6si norm6k, szokdsrend megismer6se, a munkatdrsakkal es a tanulokkal valo
ismerkedes. A kezdeti nehezsegek lekuzdeseben els6sorban a vezetls€gre, valamint a
mentor tan6.csaira tamaszkodjon, 1nogr az int€zrrr€ny normarendszerr6t minel jobban
6.t15.ssa

es elsaj 6,titsa.

A gyakornoki id6szak:

A pedagogus-eletpdlya elso szakasza mindenki szarnara kotelezo, mentor 6ltal tdLrnogatott
ryakornoki id6szak. A grakornok a minosites elott bekeruil az int€zrnenyi onertekelesi
program aktu6lis szakaszaba. Ertekeleseben a v€gzett munka minosege 6s a munkavegzes
sorAn tan0sitott viselkedes kap hangsulyt. A ryakornok min6sit6 vizsgdt tesz a ryakornoki
idci lejart6nak honapj ttban, vary ha a grakornoki id6 a tanit6.si evet k6vet6 nyAri sztinet alatt

jAr le, a tanit5.si ev m6.jus honapj6.ban.
Pedagogusi kinevez€senek feltetele a sikeres minosit6 vizsga. Ez eryben tovS"bblepest is jelent

az eletpdlya Pedagogus I. szakaszaba. Amennyiben a ryakornok a minosito vizsgin ,,nem
felelt meg" min6sit6st kap, a ryakornoki ido a vizsga napjS.t koveto nappal kezd6d6en ket
ewel meghosszabbodik, majd ezutan a ket ewel meghosszabbitott ryakornoki id6 lejartanak
honapj6Lban, Vagr amennyiben a grakornoki id6 nem a tanitAsi ev kozben jAr le, a tanit5,si ev

utolso honapj6ban megismetelt vizsg5.t tesz. Ha a pedagogus a megismetelt min6sit6 vizsgdn
,,nem felelt meg" mincisitest kapott, a grakornoki jogviszonya a Nkt. 64.$. (8) bekezdese
alapjan a torveny erejenel fogva a minosito vizsga eredm6nyenek kozleset6l szimritott tizedik
napon megsztinik.
A mentor feladatai:

A mentor6l6.s celja, hory a grakornokot felkeszitse az €letpdlya feladataira. A mentart az
intezmenyvezeto jeloli ki a grakornokkal azonos munkakorben tan6r esetr6n azonos
tant6rryat tanito pedagogusok kozul. A mentor segiti a ryakornokot a koznevelesi intezrnenyi
szewezetbe t6rteno beilleszkedesben es a pedagogiai-modszertani feladatok ryakorlati
megvalosit6s6.ban. A mentor t6mogatja a grakornokot az dLltala e116.tott pedagogusmunkakorrel kapcsolatos tevekenysegeben,

e

korben segiti

- az iskola helyi tanterv6ben es Pedagogiai programj6.ban, a munkakori
vonatkozo

e16ir6.s

ok e rtelmeze se b en e s szakszerl dkalmazirs6b an

feladataira

a tanit6.si (fogldkozitsi) ordk felepitesenek, az alkalrnazott pedagogiai modszereknek,
tanit6.shoz alkaJmazott segedleteknek, tankonyveknek, taneszklzdknek (foglalkozS.si
eszkdz6knek) a celszerf rnegv6)aszt6rs6.ban, az alka]rnazott pedagogiai modszereknek, a
felhaszn6lh ato szakmai

se ge

dleteknek a me gv6laszt6s6.b an,

a tanitS.si (fofl,alkozitsi) orAk, a foglalkozS.si egrsegek elokeszitdsdvel, meglewezesevel es
eredmenyes megtartas6val, megvalosit6.sdva-l kapcsolatos irasbeli teend6k e116.tds6ban,

valamint a minosito vizsgar a valo felkeszuleseben.
A mentor sztikseg szerint, de neryed6venk6nt legal6Lbb ery, legfeljebb nery alkalommal
l6.togatja a ryakornok tanitS.si (foglalkozdsl) ordjttt, illetve fogldkozitsi egrseget es ezt
k6vet6en oramegbeszelest tart, tovAbb6., ha a grakornok igenyli, hetente konzult5.cios
lehet6seget biztosit szarnara. Az oralalogatAsrol hospit6lS.si naplo,

a konzult5.ciorol

a

resztvevok alAir6.sdval feljegrzes keszul. A mentor legalabb felevente irS.sban ertekeli a

ryakornok tevekenyseget, pedagoguskompetenci6inak fejlodes6t, 6s az ert€kelest 6.tadja
az intezrnenyvezetonek es a grakornoknak. A mentor a ryakornoki id6 lezArutta elott
osszefoglalo ertekelest keszit a grakornoki idoszak tapasztalatairol. Ekkor kulon feleves
ertekelest nem kell kesziteni. Ha a foglalkoztat5"si jogviszony a grakornoki ido lejlrta
e16tt

megszhnlk,

a

jogviszony megszrinesekor a mentor soron kivul ertekelest keszit.

Az int6zm6nyruezet6 feladata :
Az int€zmenyvezeto a jogviszony letesitesekor a kinevezesi okm6nyban, munkaszerz6desben
eloirja azt az id6pontot, ameddig a grakornok min6sit6 vizsgdt koteles tenni. Kijeloli a
szakmai vezetot (mentort), aki segiti

a gzakornokot a koznevelesi intezmenyi

szervezetbe

tort6no beilleszkedesben 6s a pedagogiai-modszertani feladatok grakorlati megvalosit6.s6"ban.
Az intezrrt€nyvezeto a ryakornok minosito vizsgitra jelentkezeset rogziti az Oktatdsi Hivatal

altal t6mogatott informatikai rendszerben a keteves ryakornoki id6 lej{rtifi

rdgzito

munkaszerz6desben foglalt hat6Lrid6 szerint.

A munk6ltato koteles biztositani a

jelentkezo minositesi vizsgln valo reszvetelet, A

munk6.ltatonak a jogviszony letesitesekor a kinevezesi okm6nyban, munkaszerzodesben elo

kell irnia azt az idopontot, ameddig a ryakornok a minosit6 vizsgS.t koteles tenni.
A min6sit6 vizsga r6szei:

-

Amennyiben a munkakor r€szetk€pezi foglalkoz5.s, tanora megtart6.sa, a je161t legalabb

-

ket szakorajanak lAtogat6.sa, e1emz6se,
a grakornok portfoliojanak Attekintese, ertekeldse.

Zir6 rendelkez6sek:
A' Gyakornoki Szabtiyzatot a Nyireryh6zi Ztinyr

CS

akornoki SzablTyzat az iskola honlapj6n megtekintheto.

Nyiregyhiiza, 2}ig. szePtember 5.
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