Angyalkeit Magdn Ovoda

P e d ag 6 g

OM:202749

us drtd kelds i

5. melldklet a 326/2013.

Ulll.

sza b dly

20t9- 2020

zat

30.) Korm. rendelethez

Erttdnyes:
vtsszavondsig

2019 09.02.

A pedugdgus szukkdpzettsdggel vugy
szakkdpesftdssel rendelkezf nevelf ds oktatd

munkdt ki)zvetleniil seg{td munkukdrben
foglalkoztutottakra vonatko zd drtdkeldsi
szabdlyzat

dszltette:
es

Edit

101

Kecskemdl, Bdnk bdn utca 5

Tel.: +36 76 800

l6l

www. angt al

ke r

t

ov oda.

hu

a

ngta

I

ke r t. ke c s ke me t Ci g ma

i

I c om

Angy alkert' Magdn Ovoda

OM:202749

Pedagdg us drtdkelds i szabdlyzat
5. meLldklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

2019- 2020
Entdnyes:
visszavondstg

20t9.09

Jelen szab6lyzat azAngyalkert Mag6n Ovoda 6s a vele munkaviszonyban jogviszonyban

02.

6116,

pedag6gus szakk6pzettsdggel vagy szakkdpesit6ssel rendelkezo nevelo 6s oktato munk6t

kozvetleniil segito munkakorben foglalkoztatottal<ra- tov6bbiakban: Gyakornok- terjed ki.
1

. Jelen szab|ly zaL alkalmazilsilban:

o
.

Int6zm6nyvezet6: a kozneveldsi intdzmdny vezetoje
Gyakornok: a32612013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapjttn Gyakornok fokozatba
besorolt nevelo es oktat6 munkdt kozvetlentil segito munkakorben foglalkoztatotl
szemdly

o

Mentor: a gyakornok szakmai fejloddsdt segito, azintezmenyvezeto 6ltal kijelolt,
pedag6gus vagy nevelo 6s oktat6 munk6t kcizvetleniil segito munkakorben
fo

glalkoztatott szem6ly

munk6ltato szewezet6hez ds a
betoltott munkakrjr kdvetelmdnyeihez kapcsol6d6 szakmai kcivetelmdnyrendszer
2.

A gyakomokokra vonatkoz6, a minosit6s alapjdul szolg6l6,

o

a

A pedag6gus szal<kepzetts6ghez vagy szakkdpesit6shez kapcsolod6 kdvetelmdny a
hospit6l6s: a nevelo 6s oktato munk6t kozvetleniil segito munkakcirben foglalkoztatott
nevel6si f6l6venk6nt legaldbb iit, pedag6gus szakk6pzetts6g6nek vagy
szakk6pesitesdnek me gfelelo fo glalkozdst kdteles l6to gatni.

2.1. Abetoltott nevelo 6s oktat6 munkdt kozvetleniil segito munkakorhoz kapcsol6d6
kovetelmdnyek:

A gyakornok ismerje meg:

o

a kozneveldsi intezmeny hagyomdnyait, tortdnetdt, szewezeti fel6pitdsdt,

tev6kenysdg6t,

.

az intdzm6nyi dokumentumokat (pedag6giai program, szervezeti 6s mrikciddsi

hiuir end, munkaterv),
a tantigyigazgatlsi dokumentumokat, ezek alkalmazilstnak m6dj6t, a
munkav6delemre, balesetvddelemre, ttizv6delemre vonatkoz6 6ltal6nos szab6lyokat,
agyermekek, tanul6k, szi.ilok, pedag6gusok tdrvenyben meghat6rozott jogait es
szab 6ly zat,

o
.

kotelezetts6geit,

o
.

fenntart6i iranyit6ssal kapcsolatos 6ltal6nos rendelkezeseket,
azintdzmdnyre vonatkoz6 f6bbjogszab6lyokat.
a

A gyakornok a munkajogi szabrilyoknak megfelel6en l6ssa el munkakiiri kiitelezettsdgeit

Kecskemlt, Bdnk bdnutca

5.

'let : +36 76 800

161

www.angyalkertovoda.hu

angyalkert kecskemet@gmail.com

Angyalketl Magdn Ovodu

Pe dagd g

oM:202749

us drtd ke ld si s zab dly zat

5. melldklet a 326/2013.

UIII.

30.) Korm. rendelethez

20t9- 2020
Ervdnyes'
vtsszavondsig

20t9.09

02

3. A min6sft6s szempontjai 6s a teljesitm6ny m6r6s6nek m6dja
3.1. A hospitrikis
A hospit6l6son val6 rdszvdtelt a megldtogatott tevdkenyseget vagy foglalkozast tart6
pedag6gus, valamint az intezmenyvezeto az alitirisdval igazolja.
3,1.2. A hospitrilisi napl6 tartalmazza:

o
o
o
.

vagy foglalkozris idopontj6t, hely6t, az azt tart6 pedag6gus nevdt,
Iftr gy ttt il letve temdjifi ,

a tev6kenys6g

a tev6kenys6g, foglalkoztts menet6nek leir6s6t, -

foglalkozfis pedag6gus 6ltal megfogalmazott celjart, c6lok
megval6 sul6s6val kapcso latos gyakomoki drtdkel6st,
a tev6kenysdg,

a tapasztalatok, tanuls6gok megfogalm az6sftt, refl exi6t

A hospit6l6si napl6t alfttogat6st krjveto 30 napon beltil el kell kdszfteni 6s azt a mentornak be
kell mutatni.
4.1. A szakmai kiivetelm6nyek teljesit6s6nek m6r6se
A gyakornok koteles sz6mot adni a megismert dokumentumokr6l.
4,2. Munkatelj esitm6nydt drtdkeldsi szempontok:

o
o
o
o
o

A
A
A
A
A

o
o
o
o

Kiemelkedo (3 pont)
Megfelelo (2 pont)

o
o
o
o

kiv6l6an alkalmas (80-100%)
alkalmas (60-79%)

munkakor ell5t6sa szempontj6b6l szi.iks6ges szakmai ismeretek
munkakor ell6t6sa sor6n vdgzett szakmai, gyakorlati munka
szakmai munk6val kapcsolatos probl6mamegold6 k6pessdg
munkav6gz6ssel kapcsolatos feleloss6g ds hivat6studat

munkav6gz6ssel kapcsolatos pontoss6g, szorgalom, igyekezet
4.3. Az egyes szempontokra a kcjvetkezo 6rt6kel6s ds pontsziim adhato:

Kevessd megfelelo

(l

pont)

Nem megfelelo (0 pont)
4.3.1. A pontsz6mok alapj6n a gyakornok munk6j6nak drt6keldse lehet:

kev6ss6 alkalmas (30-59%)

alkalmatlan (30Yo alatt)
4.3.2. A gyakomok a Pedagogus L fokozatba sorol6s felt6teleit teljesitette, ha:

.
.
o
Kecskemdt,

az eloirt szdmri hospit6l6son r6szt vett,
a hospit6l6si

napl6t hi6nytalanul vezette,

ds

a szakmai munka 6rtdkel6se legal6bb,,kev6ss6 alkalmas" eredm6ny drt el
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A min6sft6si kiivetelm6nyek teljesit6s6vel
elj{rrisi rend:
5.

6s a

teljesitm6ny m6r6s6vel iisszefiigg6

5.1. A gyakornok a hospit6l6s igazol6s6t, a hospit6l6si napl6t azintdzmenyvezetonek kdteles

bemutatni a szakmai munka 6rt6kel6sdt megelozoen.

5.2. Amentor ir6sban besz6mol a gyakornok fej16d6s6rol, szdvegesen 6rt6keli teljesitmdnydt,
szervezetbe valo beilleszked6sdnek sikeressdgdt, a sziiks6ges dokumentumok megismer6sdt.
5.3.

A szakmai munka 6rt6kel6s6t azintlzmdnyvezeto

a mentor besz6mol6ja 6s a vezeto

vdlem6nyenek kikerdse alapjinir6sban vegzi el, a gyakornoki ido leiirrtat megelozo 60 napon
beltil. A minosito lapot- az int6zm6nlvezeto, a mentor es a gyakomok irja ala.
5.4. Az int6zmdnyvezeto irdsos igazol6st kdszit arr6l, hogy a gyakornok a Pedag6gus I.
fokozatba sorol6s feltdteleit teljesitette- e, 6s ezt tov6bbitja az Oktat6si Hivatal rdszere.

5.5. Azftsorol6st az Oktat6si Hivatal illtalkiilIlitott tanirsitviny alaplatkell elvdgezni.

6. Jelen szabtlyzat2019.09. 02.-6n l6p hat6lyba.
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