Jelentkezési lap nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára 1
a 2019. évi kötelező, Pedagógus I. fokozatot megcélzó minősítő vizsgán való részvételhez
Kérjük, figyelmesen olvassa végig a jelentkezési lapot és a kitöltési útmutatót! Az Ön által megadott adatok alapján rögzíti
intézményvezetője a minősítésre való jelentkezését az informatikai felületen.

Intézményi adatok (Kitöltése kötelező!)
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II. Alkalmazott adatai (Kitöltése kötelező!)
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III. Jelentkezési adatok (Kitöltése kötelező!)
1. Munkakör kiválasztása, amelyben jelenleg foglalkoztatják: 2 (Csak egy munkakör választható!)
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2. Pedagógus munkakör megnevezése, amelyből hospitál – tantárgyköteles munkakör esetében a tantárgy megnevezése is:
(Csak egy munkakör jelölhető!)
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3.

A hospitálás az intézményben megoldható (Csak egy jelölhető!) 4:

 Igen  Nem
4. Minősítő vizsga leteltének határideje5:

2019.

. .

Az
intézményvezetőnek
engedélyezem,
hogy
a
jelentkeztető
felületre
a
minősítésemhez
szükséges
szakképzettségeket/szakképesítéseket igazoló dokumentumok feltöltését elvégezze, hogy a későbbi jogvitás helyzeteket
elkerülhessük.

 Igen  Nem
Fentiek szerint az intézményvezetőnél kezdeményezem kötelező minősítésemet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
alapján a pedagógusok előmeneteli rendszerének 2019. évi minősítő vizsgájára.

Kijelentem, hogy a kitöltési útmutatót megismertem és az alapján töltöttem ki a jelentkezési lapot.
A jelentkezéssel hozzájárulok, hogy a megadott adatokat az Oktatási Hivatal a minősítési eljárással kapcsolatban kezelje, az
intézményvezető a jogszerű foglalkoztatásommal kapcsolatos adatokat megvizsgálja és közölje az Oktatási Hivatallal.
Kelt:………………….........., 2018. …………..……………………
……………………………………………………..
jelentkező alkalmazott aláírása

Kijelentem, hogy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személytől a jelentkezési lapot 2018.
március 31-ig átvettem, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyt jelentkeztetem az
Oktatási Hivatal informatikai felületén 2018. április 15-ig.

Intézményvezetői vizsgálat a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy
adataira és jogszerű foglalkoztatása kapcsán (Az intézményvezető számára a kitöltése kötelező!)
1/1. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy szakmai gyakorlati éveinek számát
felülvizsgáltam, a KIR személyi nyilvántartásban helyesen szerepel az adat.

 Igen  Nem
1/2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy szakképzettségeit, szakképesítéseit,
megvizsgáltam, azok a KIR személyi nyilvántartásban hiánytalanul és megfelelően szerepelnek.

 Igen  Nem
1/3. A nevelő-oktató munkát közvetlenül
6
szakképzettséggel/szakképesítéssel rendelkezik:
Megnevezése

1.
2.
3.
4.

segítő

Szintje

munkakörben

foglalkoztatott

Megszerzés helye

személy

az

alábbi

Megszerzés ideje

pedagógus

1/4. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy gyakornoki idejét a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján megvizsgáltam, az alábbi időszakot/időszakokat ismertem el:

Jogviszony kezdete

Jogviszony vége

Intézmény neve

Munkakör
(tantárggyal)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1/5. Nyilatkozom, hogy amennyiben nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy engedélyezi,
akkor a minősítéséhez szükséges szakképzettségeket/szakképesítéseket igazoló dokumentumokat a jelentkeztető felületre
feltöltöm.7

 Igen  Nem
Kelt:………………….........., 2018. …………..……………………
Ph.

……………………………………………………..
vizsgálatot végző intézményvezető aláírása

Kitöltési Útmutató
1

A jelentkezési lapot 2 példányban kell kitöltenie és aláírnia, majd átadnia intézményvezetőjének 2018. március 31-ig. A
jelentkezési lap 2 példányát átvételkor az intézményvezető is aláírja, illetve kitölti a jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos részt. A
jelentkezési lap 2 példányból az egyik példányt az alkalmazott kapja, a másik példányt pedig az intézmény az eljárási időszak
végéig, azaz 2020. június 30-ig megőrzi az irattárában.
2

Megjelölt munkakörnek a KIR személyi nyilvántartásban a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott
személy személyes adatlapján is szerepelnie kell. A KIR személyi nyilvántartásban szereplő adatairól intézményvezetője tud
felvilágosítást adni.
3

A pedagógus szakképzettség vagy szakképesítés alapján adja meg azt a pedagógus munkakört, amelyből félévente legalább öt
alkalommal hospitál.
4

Amennyiben a hospitálás nem megoldható az intézményben, abban a munkakörben, amelyhez van pedagógus szakképzettsége
vagy szakképesítése, akkor az Oktatási Hivatal jelöl/jelölt ki Ön számára hospitálási intézményt a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 9/A. § (3) bekezdése alapján.
5

A gyakornoki idő számításához kérje intézményvezetője segítségét!

6

Felhívom szíves figyelmét, hogy a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyek kerülhetnek be a minősítési eljárásba. A pedagógus munkakört
jogszerűen betöltő szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező kollégák nem kerülhetnek be a minősítési eljárásba. (pl.:
szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezők)
7

Amennyiben a Jelentkező a jelentkezési lap végén „Igen”-nel nyilatkozik, akkor a szakképzettséget/szakképesítést igazoló
dokumentumok feltöltése kötelező!

