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Rét utcai Központi Ovoda, valamint ahozzátartoző
Szigetvári utcai, Madár utcai és Sörház utcai tagóvoda

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A köza lka l mazotta k jogá l lásá ról szóló törvény vég rehajtásá ról rendel kező
138/1999. (X.B.) Korm. r. 4.B$.ának (1) bekezdésében az intézmény
vezetőjének biztosított hatáskörben - általános helyettessel, tagintézmény
vezetőkkel, munkaközösség vezetőkkel egyeztetve, valamint a nevelő-
testÜlet véleményének kikérését kovetően - az óvoda gyakornoki
szabályzatát a következők szerint állapítom meg:

1. A gyakornoki szabályzat hatálya kiterjed
o Az intézmény vezetőjére és más beosztású alkalmazottjára
o A szakmai munkaközösség vezetőjére
o A gyakornok szakmai vezetőjére
o A gyakornokra

A gyakornoki idő kikötése

A gyakornoki idő kikötésének esetei

Óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan idejű ki-
nevezés esetén a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a köz-
alkalmazott nem rendelkezik 3 éves szakmai gyakorlattal.

Áthelyezés esetén az előző munkáltatónál megkezdett gyakornoki
idő folytatódik, ezért annak időtartamát a gyakornoki idő
kikötése során figyelembe kell venni.

Amennyiben a gyakornok előző közalkalmazotti jogviszonya nem
áthelyezéssel szűnt meg, az előző jogviszonyban letöltött
gyakornoki idő időtartamát a szakmai gyakorlat megállapításakor
kell figyelembe venni, kivéve a Kjt. 22.s. (2) bekezdésének a.) és
b.) pontjában szabályzott eseteket.

A gyakornoki idő kikötése nélküli kinevezés
Nem kell gyakornoki időt kikötni annak, aki bármelyik pedagógus
munkakörben teljesítette a gyakornoki követelményeket, Vagy
rendelkezik pedagógus szakvizsgával.

A gyakornok tájékoztatása a szakmai vezetőt illetően

Az óvodavezető a kinevezés átadásával egyidejűleg tájékoztatja
a gyakornokot a szakmai vezető személyéről.
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3.1.
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4.2. A tájékoztatás módja
A tájékoztatást - annak írásbeli rögzítése mellett - úgy kell
intézni, hogY a gyakornok és a szakmai vezetők kölcJönös be-
mutatkozására egyidejűleg sor kerÜljön.

5. A szakmai vezetők jelölése

5.1. A gyakornok szakmai vezetőit az óvodavezető jelöli ki. Az egyes
szakterületek összevonhatók, egy szakmai vezetőhöz több szak_
terÜlet is tartozhat'

5.2. Az általános szakmai követelmények teljesítésének segítésére a
gyakornok kozvetlen felettese is kijelölhető.

5.3. A munkakörhöz kapcsolódó követelmények teljesítésének
segítésére.-az intézménynél legalább 5 éves szákmai gyakorlattal
rendelkező ővodapedagógus jelölhető ki. Kijelölést t<apnat a
munkaközösség vezető is.

5.4. Az óvodavezető a szakmai vezető kijelölése előtt, szóban
téjékoztatja az érintett óvodapedagógust, aki méltányolást
érdemlő körülményeire tekintettet t<éineti a kijelöles 

'ário'ését,amelyről azonban az óvodavezető dönt.

5.5. A szakmai vezető feladatainak ellátására szóló kiielolést írásban
kell megadni. A kijelölésben meg kell határozni azokat a
szakterÜleteket, amelyekre- a segítői tevékenység irányul.
A kijelölés a gyakornoki idő időtartamára szóí.
A szakmai vezetői feladatok alóli felmentés kivételes esetekben
kérhető. A felmentésről és a feladatok átadásáről az óvoda-
vezető dönt.

5.6. A kijelölés tudomásulvételét a szakmai vezető aláírásával igazoljaA kijelölés egy példányát az óvodapedagógus személyi anyágá--
ban el kell helyezni.

6. Szakmai követelményrendszer

6'1' Az intézmény szakmai követelményrendszer részei: a szakmai
követelményrendszer két részből áll :

a; Áttatános követelmények szakterületéhez tartozó követel-
mények összességéből

b) MunkakÖrhöz kapcsolódó követelmények szakterÜleteihez
ta rtozó követelmények összességéből
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Ált_a:lánw;za kma i követel mények

A gyakornokoknak meg kell ismerni az óvoda működésével
kapcsolatos belső szabályzatokat és programokat, ezen belÜl./ Nevelési Programot, Szervezeti és Működési szabályzatot,

Házirendet, Minőségirányítási Programot és a
Közalkalmazotti Sza bályzatot

'/ Az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati
megvalósítását

'/ A gyermekek, szülők, pedagógusok közoktatási törvényben
meghatározott jogait és kötelezettségeit

./ A fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezé-
seket

./ A tanÜgy-igazgatási dokumentumok alkalmazását

A munkakörhöz kapcsolódó követelménvek
A munkakörhöz kapcsolódó szakmai követelmények meg-
állapítása a kinevezésben meghatározott óvodapedagógus
munkakör és az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás átapjan
történik.

A gyakornokkal meg kell ismertetni a munkakorhöz kapcsolódó
sza kmai követel ményrendszeft .

a) Az oktatás szervezés gyakorlati feladatait
b) Az óvodába járó gyermekek sajátos felkészítésének

problémáit
c) A gyakornoknak alkalmassá kell válni a kÜlönleges

bánásmódot igénylő (hátrányos helyzetűek, beiTleszkedési,
magatartási nehézségekkel kúzdő gyermekekkel való
foglalkozás)

A munkakörhöz kapcsolódó követelményrendszer magába
foglalja azokat a kÜlönleges követelményeket is, amelyet adott
esetben az egyes speciális munkaköri feladatokhoz taáoznak'

A szakmai vezető feladata:

1. A gyakornok felkészülésének segítése
2. A gyakornok teljesítményének értékelése

A szakmai vezető kijelölését követően gondoskodik arról, hogy agyakornok a jelen szabályzatot megismerje, tájékoztatáét ffiona hozzáférési helyről.



7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

8.2.

8.

Éves bontásban kidolgozza a számonkérés szempontjait, az
elméleti és gyakorlati kompetenciák várható idejére'-Egy
hónapon belül átadja a gyakornoknak.

1 9zgt<mEi vezető segíti a kijelölt dokumentumok és jogszabályok
eftelmezeset.

A szakmai vezető lehetőséget biztosít az intézmény pedagógiai
cél kitűzései nek, gya korlati megva lósításá na k be m utatásá-ra,:
fog la l kozások látogatásá ra.
Negyedévente legalább két alkalommal részt Vesz a gyakornok
foglalkozásán.
A gyakornok kérésére konzultációt biztosít.
Gyakorlatban bemutatja a tanÜgy-igazgatási dokumentumok
alkalmazását.

A munkakörhöz tartozó követelményekkel kapcsolatosan fel_
készíti a gyakornokot a tervezőmunkára és ezen belül segítséget
nyújt az óvoda nevelési programjában a munkaköri feladátairá
vonatkozó előírások értelmezésére, szakszerű alkalma zására, az
eszközök, módszerek megválasztásáraI az írásbeli teendők ei-
látásá ra.
A szakmai vezető a gyakornok látogatásáról feljegyzést készít,
amelyben megfogalmazza a tapasztalatait, szoúeóesen értékeii agyakornok teljesítményét és iránymutatást ad a tóvátjbiakno..
A foglalkozások látogatásáról 3 példányban készül feljegyzés:
1 példányt a gyakornok, 1 példányt az óvodavezető, i pálo*vt u
szakmai vezető őriz meg.

A gyakornok joga és kötelessége
'/ A gyakornok joga, hogy az intézményi dokumentumokból,

jogszabályi rendeletekből ismeretet szerezzen{ A szakmai.követelményrendszert részére megismertessék,
konzultáción részt vehessen./ Foglalkozásokat, előzetes megbeszélés alapján
megtekinthessen

'/ Teljesítést, értékelést részére segítő szándékkal kifejtsék,
értékelésre, minősítésre észrevéielt tegyen.

{ A gyakornok kötelezettsége, hogy a legteljesebb mértékben
együttműködjön szakmai vezetdjevel. 

- --

'/ A szakmai követelményekhez szÜkséges ismereteket
megszerezze

{ Tudásáról, szabályzatban előírt módon adjon számot./ Részt Vegyen a nevelőtestÜlet munkájában'/ R.11/A.s (2) be_kezdés c.) pontja atapián kivételesen el_
rendelt kötelező óraszámon felÜli munkavégzésnek eleget
tegyen

?
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A gyakornoki idő alatti számonkérés feltételei

Sza Kma i kö'"vetel ményren dsze r teljesítésével ka pcsolatos szá m o n _

kérés:
{ Az intézményi dokumentumokból és jogszabályi

rendelkezésekből elsajátított számonkérés. Beszámolás
idcípontja : május hónapban

./ Általános szakmai, illetve a munkaköri
követelményrendszer megismeréséről szóló beszámolás.{ A beszámolás időpontját az óvodavezető határozza ffi€9,
erről egy hónappal korábban, írásban tájékoztatja a
gyakornokot.

{ A beszámoláson a szakmai vezető is részt VeSz.
'/ Vezető helyettesi munkakörben dolgozó, szakmai vezető

esetében a vezető, más óvónő is részt VesZ.
'/ A beszámolás szóban történik. A szakmai vezető az előre

kiadott kérdéssorból tesz fel kérdéseket, a beszámolás
időtartama az általános és munkaköri követelményrendszer
egyidejű számon- kérése az 1 órát ne haladja meg.{ A beszámolás eredménye szakterÜletenként,,meg}elelt'' és
,,nem felelt meg'' értéketéssel történik, amelyhez a szakmai
vezetők szöveges értékelést fűznek. ,::

'/ ,,Nem felelt meg'' éftékelés abban az esetben állapítható
ffi€9, ha a gyakornok a harmadik javítási lehetőségen sem
éri el a ,,meg-felelt" értéketést.

'/ A beszámolásról jegyzőkönyv készÜl, amely rögzíti a
beszámolás szakterÜletét és eredményeit. A jegyzőkönyvet
a beszámoláson részt vevők mindannyian atáí6ár.
Jegyzőkönyv 1-1 példányát gyakornoknak, szakmai
vezetőnek és az óvodavezetőnek meg kell őrizni.'/ Ha a gyakornok megjelenése akadályba Ütközik, kÖteles
erről haladéktalanul tájékoztatni az óvodavezetőt.,/ A vezető a beszámolásra új időpontot jelöl ki.

A gyakornoki követelmények teljesítésének mérése a gyakornoki
idő alatt folyamatosan történik, a foglalkozások látogaÍás áho,z-
kapcsolódik.

A gyakornoki minősítés különös szabályai./ Az intézmény Minőségirányítási Programjában
m eg határozott teljesítményértékelés a gya korn okra
vonatkozó specia l itá so k fi gyelem bevételéVel a l ka l m a zható.

Í
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1o.1. A rypkornok min1isítése
o Agyakornokot a gyakorlati idő lejáratának hónapjában kellminősíteni.
o A minősítés időpontját az óvodavezető tűzi ki.o A minősítést megelőzően beszerzi a szakmai vezető

szoveges véteményét.

o A_nem megfelelt minősítésre vonatkozó javaslat kialakí-
tásában a szakmai vezetők nem jutnak konszenzusra aZóvodavez.ető meg|rallgatja az elléntétes véleményeket és agya kornok közvetlen felettesét.

o Lehetőséget ad a javításra.

10.2. A minősítése eredménye és ismertetése
A minősítés ered.ményekéni,,megfelelt'' vagy,,nem feie|t meg,,minősítés adható.
A minősítés elkészítése után a gyakornokkal haladéktalanul
ismertetni kell.
A megismerés tényét a gyakornok aláírásával igazolja.A minősítés egy példányát a gyakornoknak at t]ett uáÁi.A minősítés.megtörténtéről éé'annar. e.eámé'vJ.oTl'
óvodavezető tanúsítványt állít ki, amelynek r óeraenvat a.. gyakornoknak átad.
Ha a minősítés eredménye megfelelt, a minősítés meg-torténtével az adatkezelés célh-oz t<oioitsege megs'ti-ni. Ezért afe l készítés h_e1 sz ü ksé'g es i rato ka t rn e g ke l l-se m m"i' í6.;'A nem megfelelt minősítés esetén azlratokat a közalkalmazottszemélyi anyagában kell elhelyezni, eit a közalkalmazott jog-viszony megsz.űnése után a személyi anyagokra vonatkozÓszabályok szerint kell őrízni.

zÁrrpÉx

11. A gyakornoki szabályzat karbantartása
A Gyakornoki Szabályzatot az óvodávázető évente egyszer felÜl-vizsgálja. Az esetleges módosítá..u u szakmai munka-kozösségo'et tof9n! egyeztetés és a nÉvelőtestület
véleményének kikérésé' után kerÜl 

=oi.

o A szakmai vezetők a gyakornok
egyuttes javaslatukat a közosen
értékelésre alapozzák

p
4

minősítésére irányuló
kialakított szöveges



12, A Gyakornoki Szabályzat közzététele

A Gyakornoki Szabályzat kiadásával egyidejűleg el kell helyezni az
óvodapedagÓgusi, valamint az óvodatitkári szobában.
Az Óvoda honlapján közzé kell tenni.

Kaposvár 2009. augusáus 30.
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Cseh lsfuánné
óvodavezető


