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KoM PETENclA És rel.lrsÍruÉruynlnpÚ ÉnrÉxEt-ÉsI RENDszER
Helyl ÉRrÉxrlÉsl sznsÁLYznrn 1eeoncÓcusox1

1. Jogszabályi háttér
A nelnZetj kö7ne\'elésről szri]ó 201 1' ér'i CXC' 1ör\'ény (a továbbiakban: köZnevelési liirvén'v) 65- $
(la) bekezdése sze . a köznevclési intéZmén-v vezetője a pedagógus n'runkavégzésc színvonalát'
nÉjtott nurlkateljesítrnényét konpetencir és te1jesítrnénya]apú óItókc]ósi rendszer alapján éaékeli'
és ennek í'igye1enbevételévc], a nrunkirltató ' tankeriileti kóZpont á]ta] l'ennta ol| kőZne\'elési
intéZmén}, ese1ében a köz.evclóSi intéZmén}' vezelője. szak](épzési cenl]'un eselében a

tagintéznény-vezető javaslatán és cgyctá1ésér'e] atanévre vonatkozóarr apedagógus besorolása
szclinti illelménytóI ellérőerr is neghatálozl'iatja az illetményét'

2. A szabályzat elfogadása és módositása
AZ éIléke]ési szabályzat clkészítéSééÍ aZ intézméIl)'veze1ő l'elelős'
A szabáiyzat éS annak módosilása a nevelajtestü]ct j ó\'áhag]'ásával válik éÍvélr)'cssé első
alka]omn'ra] 20l7. szeptenbel L- napjától' a további módosítások esetében a módosítást követő
tanév első napjá1ó1.

A szabályzat fe]ülüZsgálatála szükség szerint. de legalább ötóvmtc kcrü1 sol.

3. A szabályzat hatálya
L c \/.bdl),,aI h alra.rz irrtcz trcr') rr rtrct rr)

a) peclagógusrnuniakörbc|foglalkoztatott,vagy
1'l) pcdagógus szakképzet1séggelrendelkező. ncr'clő oktató nunkát kö7vetlenül segítő
munkakörben foglalkoZtatott közalkalrnazottjára kiterjed'

4. Kompetencia és teljesítményalapú értékelés
A tMé\'Ie Vonatkozóan a pedagógus illetményének a besoloiása szerintl illetmény1ől eltérő
meghatározásiíhoz az éflékelést végző vezető e szabályzat sze nt értékeli a pedagógus elóző 1anér'i

rnunkateljesítmén-vét és kompeter']ciáit.

5. Az értékelést Végző vezető
Az érléke1ést

a) a pedagógrrs munkaköri leírásában rneghatározott köZvet1en le1ettese végzi,
b) az utazó gyógypedagógus esetén a pet1agógus utazó gyógypedagó8usi fo]adatajt

intézrrón-vcgység r'czető\'el (EGYMI) kőZösen vóg7i,
c) intéá!ényegység vc7ctő esetén az intézmény\'ezető \'égzi'

6. Az értékeIés alapját képezi
a) az egy(rs pcdagógüsok e szabiilyzat aJapján végzett önér1ékelése,



az egyes pedagógllsok intéznényi öiéflékelés keletében vógzett őnéflékelése'
az cllszágos pcdagógiei szaknlaj c]]cnőÍzós pcdagógrNok]ra vonatkozó negáilapílásai,
az egyes pedagógusok mini1sítő r'izsgájának. minősítósi e1járásáIrak eredménYe'

7. Ertékelési kategóriák
Az értélielés aIapján a pe(lagógust aZ él1éke]ést \'égző vezetó sololja lrc

a) kinagasJó nurlkatc].je sitmény és pedagóguskonrpetenciák csetén az
{rté kelési (k iválöan a l ka ltn as) kal e gór i á ba'

b) az elvártnak megle1e1ő nu (ateljesítnén'v ós pcdagóguskompe1enciák esetén a
ór Ló ke lé sí (alkaln a s) liategó r iába,

c) ilz elvánlól e1naradó unkatc]jcsítmáry vagy pedagóguskonlpctcnciák osetén a
é rtókel ós í (kevés,'é alka l ma s) kate gól'iába'

d) A ILl értékelési (alkal |atlan) kalcgtjrlá1ra kell besorolni azt a pcdagógust. aki aZ

ér1éke]és alapján 30% aiatt teljesílett, to\'ábbá ha előző mjnósítése ,'tijabb minősítés szüksége'r"

ercdn]ónnycl Zárult, vag'v tanfclügyeleti ellenőrzésének er'edménye nenl éri cl aiclenlegi besololási

fokozatának eléréséhez szükséges' jogszabá]!'biin meghati!-ozott lninin1Lunot'

8. Az értékelés folyamata
Az értéke]ést az e szabá1yzat melléklelekerrl klJdott ÉR l t|'bI_o]'AP J]kclDrazasával ke]]

clvégezni' meiynek során a tané\'1e vonatkozóan
a) a pedagógus ajogszabá1yban, intéZnrén}i alapdokurr'rentunokbali, szabál)zalokban, a

mur'lkatcn'ben és saját munkaköri leír'ásában fogla]t lr]vá-ásokhoz viszonyítva
. értékeli saját munkate1.jesítr'rrényét. és pedagóguskcrmpetcnciáit

b) ha az érLékelt pedagógus nlunl(akörc. bcosnása a1apján indokolt. az é ékeló vezető
kije1öli azt a szakrr'rai munkaköZósség_Yezetőt, inté7ményegység vezetőt, intéznényvezető
hc]ycttest , aki az ér1éke]t pedagógusnál tett óIalátogatások tapaszta]atai és aZ átékelt
pedagógus nuitaközósségbcn végzctt nurrkája alapjÍrr

. á1éke1iapeclagógusrnunkateljesíhnényétéspedagóglLskonpetenciáit
. ha az általajavasolt értéke]ési kategórja c]tér a pedagógus általnegjelöIt
éÍtókelési kategórjától' tér'ryekkel és adatokkal támasztja alá.javaslatát,
c) aZ ér1ékc]ést \'égzó vezető a pedagógusra vonatkozóan jogszabályban, intéánényi
alapdokunentumokba1,]' szabá1yzatokban, a munkatervben és a pe<1trgógus munkaköri leírásábalr
Iogla11 e]viíások, \'alaÚint a pedagógus clóző minősítésének' lanl'e]ügyeleti ellenőrzéSélrek
eredménye, a pedagógus óná1ékelése és a munkilkőZösség-\'ezető javas]ala a]apján

. a pedagógust é ékelési kategóriába soro1ja,
. ha besorolása eltér a pedagógus önóÍtókc]ósótől \'agy a munkaközösség \'ezető

.javaslatától, tényekkel és ádatokkal támasztja alá a besoro1ást,

d) az éíékelést \'égző vezctó a7 éItékelóst isnefleti a pe(]agógussa], aki annak

megismerését aláírásávrl igazolja' to\'ábbá aZ óItéke]ésle észlevétcit tehet.

9. Az értékelés éVes ciklusa

'.1í á1ókolóst tanévcnként kell elvégezni, mi1dgn [r'.jú1ius 30' napjáig'

b)
c)
d)



10. Az értékelés figyelembevétele
A pcdagógus kompetencia és 1eliesítlDénya]apú értékelése a]apján a kö\'ctkező tané\'Ie vonatkozóan

a pcdagógus illetnényének a besoro1ása szerinli il1etmény1ó] ehéIii mcghatáIozásához az
éÍékelést \,ég7ő vc7etó tes7 javaslatot' A ial'as1atiak bi7tosítania kell, hog'v

a) a pedagógus javasolt i]letménye nerrl lehet kevesebb a pcdagógusnak a közneve1ési
tőrvény ó5' i (]r) bekezdés szeIilrt jáIó garantá]l i]]chné1ry.é1,

b) a IV' kategóriába sololl pedrgógus javaso]t illelmélt}e nem lehet tiibb a pedagógusnak a

kö7nc\'elési tön,ény 65' $ (la) bekezclés szerirrt járó garantált illetmérryné1'

AZ ehéIő i]]etnlén}'alapot évent. t'clii] kcll vizsgá]ni és újrajavaso]ni kcll. cs.& al*oÍ tarlható l'enn

az előző tanóvhc7 kópcst vá]tozatlanul' ha ]ninc]en sze1]'lpol]t alapján bizonyithaló. hogy a

pedagógL]s munkavégzésének ]ninőSégóbcn ncm ttjllént vá]LoZás' A íélüIviZsgálatba be kcll vonni
az érintett pedagógusl és á11ala kjválasztott lcga1ább két nrunkatársát'

11. A szabályzat nyilvánossága
A S7abá]yZat nyi]vános' ncgtalálható az intézlény honlapján, kónyr'tárábarr és irattárában.
Az intézmény alka]mazásában á1ló pedagóglLsokat aZ ó1óko1és szabiilyairó] arurak el1'ogadása és
módosítása rúá1 illetve a jogvjs7ony ]étcsitésckol tájékoztatni ke]].

Az ónókc1és egyes pedagógusoka vorratkozó megá]lapításej kizáró1ag a muil(á]lató és az adott

pedag(igus sZámára rryilvárrosak.

12. záró rendelkezések

'.l Gyöng]ösi Pelófi Sándor EgysÓgcs ci-vóg'vpcdagógiai Módszenani Intézmén-r', or ode, Á ltl lclros
Isko1a ós Készségfejlesaő Iskola kompetencia- és teljesítnlénya]apÍl éfiékelési rendszelél aZ e]óírt
r'é]emények Iigyelembe véte1e utful a ncvclőtcstület megtárgyalta. és a benne loglaltakkal
egyetálve je1en fonnájában c1fogadta.

A vé1clrónyezésről s7óló nyi]atkozatok és a neve1ótestülcti éfiekezlet jegyzőköny!e rZ isko]a
irattáIában megőúésle ke ilt.
Fentick éfic]nlébcrl az Értéke1és Szabályzat jelen 1blmájálran 2017. szeptenber 1-jén hatályba lép'

13. MELLEKLETEK
KomPetencia és tetjesítnrényatapú értékeLé5 A doLgozó értéketése



ta dolgou jl.z jntezÍién'benl
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rnL]nlaIozosség_ Vezetó



1. HELYI ÉnrÉxot-Ést szarÁlyzar (NoKS-os alkalmazottak)

A c),öng),ösi PctőÍl SándoI Eg1,séges G1,cig),pedagógiai l\.íódszerlani Inléznrér'ry, ovoda.
A]talános Iskola és Készségle.jlesz1ó lsliola k<jzneve]ósi intéanényben a pedagógusok
előmcncteli rendszcréról és a köZalkalmivottak jogá]]ásáló] szóló 1992. é\'i xxxlll' ton'ény
kij7nevelósi jntónlényckben töfténő végrelratírsár'ól szóló 326i20l3' (VI1I' ]0.) Korm' Íend..1et

8. .s (]b), 9' { (2)_(4). ]01G. $ (J ) bekezdése1ben foglalt renc1elkezésck a]apjálrl figyelenmel a
391L. s (2) bekezdésére a7 5. nellék]et n]intaszabá]yzata szóvegének alapul vételé\'el a
pcdagógus szakkópzcttséggel rer]delkezó nevelő-oktató mUnkát köZvctlcnül segítaj
alka]mMottak lninősítő vizsgájának egyes szabáIyaiL a kajvetkezil he1yi éltékelési szabályetbar1
(a továbbiakben: SZabá]yzat) állapítja meg:

2. A Szalrályzat szemétyi hatálya

^ 
Szabál}zat a Gyöngyijsi PeLiill SándoÍ Egységcs (i.vógypedagógiai lntézllcn_l ' oruc1.L.

Altalános lskola és Készség1éjlesztő ]skoie, és a \'ele munka\'jszonybao/kaizalkalmazolti
jogviszonyban áL]ó. pedagógus szekképzettségge] rcndc]kcző neve]ó és okta1ó munkát
köz\'ctlcnül scgítő munkakőlberl lbg]alko/atottakra tcrjcd ki'

3. Értelmező rcnde|kezések

A Szabá1yzat alkalmazásában:
Gyakarnok: a hi]lál}'os rnunkajogi szabályok alapján Gyakornok fizetési fokozatba bcso]'o]l
nevelő oktaló nllu*át kajzvet]enű] segítő nlunkakörben foglalkoaatott alka]mazott'
] tézfién),\,ezető a köznevclósi intóZmény vczetóje.
Kör,c!lc!1 ÍcleÍÍes: a kóZne\'c]ós] jntéznlény szervezeti és működési szabá]yzeta alapjfu a

neve]ő óS oktató munkál köZYellenti] 5c!:ítő munkaköÍbcn Íbg]a]koÍatott rnunkaköri
leílásában közvetlen leletteskótlt mcgjclő]t bcosáást betö]tó magasalrb vezető'
rl1cllo',] a gyúomok szakmai t'eilijdését scgitó' LV intéZményvezető által kijc]ölt, pcdagógus
vagy neveló és oktató rnünkát köz\'ctlcnül segitii munkakölben loglalkoztatot1 alkalmazott'
Minősííő |íz,r€:4 a eyakornok által r'égzett szaknrai rnunka éíékelése.



,l. Á gyakornokra Yonatkozó, a minősítes aIapjául szolgáló, a munlúltató
szcrvezetélrez és a betiiItött munl(akör ki'vetelményeihez kapcsolódó
szakmai követelményrendszer

1.1 Á pedagógrrs szal<képzettséghcz kapcsolódó kövcte]rnén'r" a hospitálás: a ne\'e]ó és oklató
munkát kö7vetlcr']ii] segítij nlunkakól'ben 1bglaIkozutott nevelési' vagy taiítási félé\enként
]cga]ább őt, pcdagógus szirtképzetlségének rneglele]ij lanóIá1\,agy fog]a]kozást köleles látogatni.

4'2 A bctöltötÍ ncvclő óS oldató munkát köZ\'ctlcnül segító nunkakörhöz ka|csolódó általános
követelmények:

4.3 A gyakornok ismer-je rneg:
az inté7nény hagyoNányait' töftónctét, szclvczcti le]építését. tel'ékcnysógét:
aZ jntéZnény Alapvető je]e]]lőséglj szakmai szervezcti dokumen1umait. belső szabá]yozój1:
pedagógiei plogrrnr, szen'ezeti és rnűködési szabáIyzat. háZir'end, munkaterv, intózrnényi
miniíségirányítási pl'ogram;
a tanügyigMgatási dokumentumokat, ezek alkalnrazásának nródjátl
a munka_. ba]eset- és tűzvédclcmrc volratkozó általános szabál}'okal, előírásokat;
a q'clmckek/tanrt]ók. s7ü]ők. pedagógusok jogszabályban meghatá-ozott jogait és
ki'teIeZettségeit,
a fennlartói ilányítással kaposolatos alta1ános rendelkezéseket;
aZ intéZrnényle vonatkozó lób Lr j ogszabá lyokat, azok kötelcző e1őírásai1.

Á gyakornok ismerje a meghatározó, a fog]alkoztatási jogYiszonyát mcghatár'ozó
munka\'iszonyÍe vonatkozó szabá]yoket (ogszabályok. kollektí\' szerződés) és neg1élelóen
]ássa c] munlaköi ]eírásban íbglall munkakóri kölelezettségei| A nentor fe]adat.r, hogy a
ü]unkaköli leírás, LoYábbá a szen,ezeti- és mijkijdési szabályok élte]niezésér'el segitse a
gyakon1okot e |evékenységében.

4'4 Az egyes munkakörökhöZ kapcsolódó értékelési szempontok rósz]etes leíIását a
SZábá]yzát o1e]lék]e1e t^l1al1na?'z^'



5. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja

Á hospitáláson r'a]ó részvételt a meglátogatott tanórát vag}, fog]Íikozást LaÍó pcdagógus,
valarrrint 

']ra 
a hospilli]ás nen1 aZ inte7n]en)ben lL,flgnt r hnsplbliisr'c Ujelölt intéinrcny

\'czelíÚe aláíÍásá\'al iBa7olja'

A meglátogatotl íbg1aiko7ások idejét ós helyét tarta]mazó fé]ó\'eS hospitillási tüvel a gyakornok i1
mentolra] és aZ jntóZnén}\ezető\,cl a I1osl]itálással érintctt 1élé\' c]saj napját megelóá tiz nappal
eg)eztcti' A hospitáIási leNben töÍtéDij esetlcqes váilozásla is e hetád.]ő vona&o;ik.

A hospitá]ási nap]ó taÍa]nraz7a:

a tanóra vegY fogla]kozás időpontját. helyét. télnÁját;
a tanórát r'agy loglalkoZást lafió pcdagógus ncvét;
a lanóm. fog]alkozás rrlcnetének. djdaktikai lnozzanataiDak 1eíÍását:
a tanóÍa. loglalkozás pcdagógus által meglogalmazott céliait.
a 1irrróra, loglalkrlzás cé].jának ]Iegvalosulnsar el kalrcsoletus g1.rlonrokj ét1ékelést. a
1apasztal atok. tanu1ságok meglogalmaZását'

A hospj1álási napló1 a meglátoga1ott tanórát, 1bg]alkozást kövctő j0 napon belü] cl kell kószíteni
és azt a mentofilak be ke1] mutatni'

\ " .Lrn.r ko'.,lnlen)(k tclj...lese r.i rncr<s(:

A gyakomok ka]teles számot adni a rnegismer1 dokumentun]okról

Munkateljesítményét a következó szempon1ok szerint ke]l órtéke]ni:
a rnuDkaköI cl]átása szenpontjából sákséges szakmai ismeretek:
a nunkakőr e]1átása sorá vógzett szakmai, gyakor.iali nunka;
a szakrnai munká\'al kapcso]ak)s problé an1egoldó képesség, keati\'itJs,
a munkavégzéssel kapcsoIatos felelósség és lrivatástudal:
a nrunkavégzésse1 kapcsolatos pontosság, s7olgalom, igyekezct;

AZ egyes szernpontokra a kii\'etkező órtékelés és pontsám adható|
Kiemelkcdii (3 pont)
Megfeleiő (2 pont)
Kcvéssé mcg1'eleló (1 pont)
Ncm rneglelelő (0 pont)

A pontszánok a]apján a gyakorrrok mulkájának éftékclése lehetI
kivríóarr alkalmas (E0 100%)
e]kalmas (ó0 79%)
kcvéssé a1kalrnas (30 59%)
alkalmatlan (i0% alatt)
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A gyakoÍnok a PcdegógLls I' l'okozatba soÍo]ás feltétc]ejr teljesítette, ha:
az c]óír1s7ámú hospiiáláson részt lett.
a hospitá]ási napló1 hittnylalanul vezette. és
a szakmai munka értékeléSe legalább ,'ke\'óssÚ alkalnas" ercdrnóny1 éIt el'

6. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesÍtmény
mérésével összefüggő eljárási rend

A gyakornok a hospitá]ás igazolását. a hospilálási nap]ót aZ jntéZménwezetőnek kóteles
bemutatni a szakmaj n]u[ka óÍtóke]ésél megelózően l0 nappal.

A tnentol, írásban bes7ánlol a gyakor'nok lejlódéséról. szövegesen éftékc]i tcljcsítményét,
szen''ezetbe va]ó beil]eszkedésá1ek sikerességét, a szűksóges dokumentunok negismerését'
Írásos ősszcfogJalóját szakmai muIrka ér1ékelését (minősitő \,i7sga) me8elóZóen 5 nappaljuttatja
cl az jntéZnrényvezetiínek'

Á szakrnai munka ér1éke]ésót az intéZményvezető a gyakornok kózvct]cn le]eltesének és a
gyakoÍnok szakképzettségének lrregleleló szakrnai munkaközösség \'ezetőjének a scgítségéve] (a
szakmai mlmka énékelésének közreműködői) a mentor bcs7ámolója alapján írásban végzi el, a
gyakornoki idő ]ejártát negelóző 60 napon belül (szalclai murrka éItékelósérrek napja). A
mjnősítii lapot az intézményvezető, e mcntoÍ és a g}'akomok írja alá'

Az intézményvczctő ír'ásos igMo]ást kószít anól, lrogy a gyakornok a Pedagógus l' lokozatlra
sorolás t'eltételejt tc]jcsítcttc-c, és ezt 1ovábbítja aZ oktatási Hivata] r-észére'

AZ intéZménylezető a gyakornok szakrnai rnunkájának értékelését a Szabá]yal 5'3. pontjában
negjelölt időpontot kövctó 3 napon be]iil írásban köz]i aZ é nlett gyakornokkal.

Az átsololást az oktatási Hivatal álta] kjál]ított tanúsítvány alapján kell elvégezni.

ll



7 ' záradék

Jelen szabályzatot a Győngyösi PetőÍl Sándor Egységes Gyógwedagógiai Inlézmény, ó!nda.
A]ta]ános ]skola és Készségfejlesztő Iskola alkalmazotti kózóssége véleményezte'

Kc]t Gyöngyös, 2017. augusztus 30.

I/-\ c' NYLlu- (!,r .

jntézményvezető
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NTELLEKLET
Áz egyes munlrakörökben Íbglalkoztatott gyakolnokok érékelési szempontjai

]. Iskolatitkúr

A Í]]unkába éÍkezós pontossága, a munkaidő pontos beta ása
és nyj]váltar1ása.
Áz iskola tanrrlóiról. pedagógusairól ós nás do1gozóiról
'( 'c cn l ' il\ rr'ana.n\ purrtus '"-i'' .,rl.z<r.r 'égi.
naprakészsége. precizitása'
A beírási napló évÍb]yernorlkónt óS szcmé]yenként töfténó
vezetésének ponlossága, aZ adatok cgyezése a
törzskönyvekkel' a íyi]vántaft ásj adatok vezetése,
iskola1átogalási igazolások kiadásárlak gyako11ata.

A tanulói és a peda.eógus adatok vezetése a KIR-bcn, az adatok
kübaütaíísának fo]yanlata, a pedagógus és a 1anulói
jogviszony kezelésévcl kapcso]atos t'eladatok elvégzése'
A bizonyítványok, lőrzskönI/j kil'onatok, dirlkigazo1r'án.vok,
pedagógus iguolványok és nrás szlgorrr számadiisú
nyomta1ványok kczc]ési folyamata'
AZ ískolaj postai kiildcrnények átvételének, továbbítás.tnak
rendje és pontossága, a bólycgclszálo1ás nyilvánt.u1ása, az
iktatókön}v és a tárgymutató \'ezetésének rmdje'
A hivatalos hatálozatok. levelek, éI1esítések clkészítósónck
r. rdie. l atarideje. a,, iratok lorm"t.ma
A7 lsloli. \e.,eloin(l l_a r.rri no!1r,i..
A gyakomok hospitálási naplójanak értékelésc, tbnnai, tartalmi
és pcdagógiai e1emek minősítése'

3.

4.

6.

7.
3

3

3

8.
9.

Összesen (poltszárn) 27

A gyaltornol( minősítő vizsgájának o/"-ban kif€jozett
eredrnénye:

A gYakornok minősítő vizsgájának eredméIrye:

A gyakontok miníísítési
k i egiszíílí in tézmé lvezeÍőí
ké]rezi'

körplelnénleknek l,aló megfelelésóről készííeÍÍ eselleges
saiiwges éflékelés jelen ninősítő dokumeníuhl mellékleléÍ

K.|Í:

in tézhén|Jrezető

1l

PH.



3.

4.

2. Rendszergazdu

A nunkába érkezés pontossága. a nrunkaidő ponlos bela ása
és nyi1vánta ása'
Az 1skolai szánitógépeke te]epíti a szüksógcs szo1i\'clckct.
e1lc őrzi azok űkődéSót. eh,égzi a sziikséges kerbanlanási és

bcál]ítási feladatokat'
S7akszcrűcn nlűködtcti az intézmény szervereil' iníom1alikai
rendszeÍét, llgye]en1mc] kísóri az cg"vcs peiitériák
rende]te1ésszeIű hasZná]atál. elhálília aZ egyszerűbb hibákat.
]nűködtcti a ví]'usvéclc]mi rendszcft'
Kezc]i a digjtíljs ne|ló s7en''eÍét, í;]tölti a felhaszná1ói
rdatok:r1. kólreműkaidik a lrciÍatkozáskoÍ e]készített adatÍ1ljlok
fe11ö]tésében. ellenőüi e djgitá1i5 nap]ó működését'
Biztositja a belépretó rendszel működtetését, kiedja a
chipkáftyákat' napi gyakorisággal ellenőrzi a beléptető
rendszeÍ műkódését, Yezctói kórésre e tanulók és dolgozók
belépésével és kilépésévcl kapcso]atos adatokat szo18áltat'

Biztositja a pedagógusok notcbookjálak karbalrtartását'
.('=il.e!(l n)._LJ,iIr' \e,,e,'i 'ei ! Jl'l. '|üle' ':gainaL..
a gazdasági iioda dolgoz,.iinak:z aktuális feladataik során
jeler11keZő infollna1ikai pr ob1énlák mcgoldásábzrn.
R.rrJhcrrr'-rtj. .Jj .t r.r,r(.'l clr.r.k cr..ld 'd o11 .'rl
isko1a számitógép. notebook és snra táb]a állonányát'
A gyakomok hospitá1ási naplój;inltk ér1ékelésc. íbrrnai, tar1a]rni

és pcda_lógiai elenek nrinaísílése, szirkszeIű s7óhasználat.

összesen (pontszám)

A gyakornok miDősítő vizsgájának 7"-ban kifejezett
crcdnrcll)e:

_{ gyakornok nlinősító vizsgájának eredménye:

6.

1.

8.

z'7

..... "Á

Á glakoÍltok niltősíÍési kijvelelménlekxek wló lt|cg]feleléséÍőI készíÍelt esetleges
kiegésalő inÍézmén},vez'eÍői szóyeges éÍtékelés jele ni ősílií dokumenl n mellékletét

Kelt:

PH.íntéz rékl|ezető
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3. Pcdagó g i ai/Qy2g1p31!gg1jg!1g!-usszi s zÍ e ns

1. A munl<ába érkczós pontoSsága' a rnunkaidij ponlos beta]'tása

ós n}'ilvántel1ása'
2. N'Iünkáját kajzvellen le]cttcse á]ta] nrcghatáÍozott

nunkabeosztás és szabá]yok bctaíásáva] \'ógzi-
3. Szakszer'tlen 1átja el a gyerrnekek/tanu1ók lelügyeletét.
:l. Gyermekcsopor1okat/tanulóosoiroíoka1 kísér (kir'lrndulás,

fogáSzat. szjnhii7 stb.), i]]etve egycs gycnnekekettanu]ókat
on'crshoz r'isz. gondoskodlk a bcteg. s&ü]l gycr]nck,/tanüló
szakszerű ellátásáról' inlézményen kivüli prrrglarnok során
kíséri a lelügyeletére bíZolt gyennekekel/tanu]ókat.

5. Á napközi ottlron és a tirnuiószoba loglalkozásain az
iskolave7etósóg utasitásár'rak megfeIelően részt vesz a
pedagógusok lnürkáiának segítésében (felügyelet'
adminisztráció).

ó. RésZt vesz e lo8lal(ozások'lanórák szemlélLetó anyegáDak
clőkóSzítósébcn'

7. Módszereíben alkalnazza a szokta1ás1, a pó]damutatást. a

8. Feln'rerülő probiérr'rák eseLén ónál1ó leladaLmeso]dáse soliirl
lenl eni lúl hd i.l^'( '

9' A gyakomok hospjtá]ási naplójánal< értékelése' fbrmai, tarta1rrri
és pedagógiei elemek rninősítósc, szakszcrű szóhasználat
njnősége'

összcsen (pontszátn)

{ g!akorn(Jk nlinLlritó vir.gájánaL o'-ban kil'cic7cll
ercdnrónye:

A g'y-akornok nrinősítő vizsgájának el.ednrénye:

A g,!rkoÍnok tl1iníísílési köveíelméttyeknek wló megfeleléséről készíÍcll esctleges
kiegészítő inlézmé yl,ezclői szöveges éÍtékelés jelen nti ősííő dokanenÍu mellékleté|
ltépezi.

Kcll: ......... ér' ................... hó ..''.. napjál

iníéx'mény',ezetíí PH.


