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I. Intézmény adatai 

Az intézmény neve: 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda  

Intézményvezető: Varga Ibolya 

Cím: 1202 Budapest, Nagysándor József utca 189. 

Postacím és bejárat: 1205 Budapest, Mártonffy utca 76-84.       

Telefon/fax: +036 (1) 285-02-75 

Elektronikus levélcím: kerekerdo@ecom.hu 

Tagintézmény: 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda - Bóbita Tagóvoda  

Tagintézmény vezető: Kenessey Erika  

Telefon/fax: +36 (1) 284-16- 63  

Postacím: 1204 Budapest, Kalmár Ilona sétány 1. 

Elektronikus levélcím: bobitaerzsebet@gmail.com 

 

II. Törvényi háttér 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről valamint a módosításáról szóló 2013. évi 

CXXXVII. törvény  

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról, valamint a módosításáról szóló 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kerekerdo@ecom.hu
mailto:bobitaerzsebet@gmail.com
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III.   Fogalomtár 

Gyakornok: a köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és 

szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező, pedagógus 

munkakörben határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott közalkalmazott.  

Gyakornoki idő: A pedagógus-életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező, mentor 

által támogatott gyakornoki idő, amely minősítővizsgával zárul. Gyakornoki  időként  a  

foglalkoztatási  jogviszony  létesítésének  időpontjától  számított  kétéves  

időszakot kell a munkaszerződésben rögzíteni.   Ha aminősítő vizsgán a gyakornok „nem 

felelt meg” minősítést kapott a gyakornoki idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két 

évvel meghosszabbodik.  

Mentesül a gyakornoki idő alól az a két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező 

pedagógus, aki legalább hat év bármilyen munkakörben eltöltött idővel rendelkezik. Őt 

Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.  

 

Gyakornoki program: egy olyan folyamat, amelynek során a „pályakezdő” megismeri a 

munkahely belső értékeit, szervezeti kultúráját, meghatározott módszertan alapján támogatást 

kap, hogy megtalálja helyét a szervezetben, mintát kap a feladatok hatékony elvégzéséhez. 

Minősítő vizsga: a gyakornok a gyakornoki idő lejárta előtt minősítő vizsgát tesz. Továbbiak: 

326/2013. (VIII. 30) Kormányrendeletben leírtak szerint. 

Szakmai vezető (továbbiakban: mentor): aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi 

szervezetébe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati 

megvalósításában.  

 

IV.  A szabályzat célja  

A szabályzat célja a gyakornok támogatásának, foglalkoztatási feltételének rögzítése, annak 

érdekében, hogy segítse a gyakornok beilleszkedését, tudásának, képességeinek, készségeinek 

fejlesztését; alakítsa, erősítse elkötelezettségét a pedagógushivatás iránt; segítse az intézményi 

célokkal való azonosulást és a minősítő vizsgára való optimális felkészülést. 
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V.  Szabályzat hatálya 

1. A szabályzat területi hatálya 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda székhelye: 1202 Budapest, Nagysándor József utca 189. 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda telephelye: 1204 Budapest, Kalmár Ilona sétány 1. 

 

2. A szabályzat időbeli hatálya 

Jelen szabályzat 2017. szept. 1-től visszavonásig hatályos. 

Felülvizsgálat: jogszabály változás illetve módosító javaslat benyújtása esetén. 

 

3. A szabályzat személyi hatálya 

Jelen szabályzat a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvodával foglalkoztatási jogviszonyban álló, 

illetve foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni kívánó pedagógusokra terjed ki. 

Jelen szabályzattal kapcsolatosan feladatot lát el: 

• az intézményvezető 

• a tagintézmény vezető/ vezető helyettes  

• a nevelőtestület 

• mentor  

• gyakornok  

 

VI.     Az intézményvezető feladatai 

➢ a gyakornoki szabályzat rendszeres felülvizsgálatának, az új tervezet elkészítésének 

biztosítása a törvényi változásoknak, valamint a módosító javaslatoknak megfelelően 

➢ a szabályzat kiadása előtt a nevelőtestület véleményének kikérése 

➢ a mentor megbízása és felmentése 

➢ a mentor munkájának irányítása 

➢ mentor beszámoltatása 

➢ a  gyakornok minősítő vizsgára való jelentkezésének  kezdeményezése  a kormány 

hivatalnál tárgyév április 15. napjáig, a kétéves gyakornoki idő lejártát rögzítő, 

munkaszerződésben foglalt határidő szerint 

➢ a gyakornok minősítése előtt a mentor, valamint a közalkalmazott közvetlen felettese 

(tagintézmény vezető/vezető helyettes) véleményének beszerzése 

➢ a minősítésen való részvétel 
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VII. A közalkalmazott közvetlen felettesének (tagóvoda vezető/vezető helyettes) 

feladata  

➢ a gyakornok minősítése előtt véleményének írásba foglalása 

 

VIII. A nevelőtestület feladatai 

➢ gyakornoki szabályzat tervezetének kidolgozásában való segítségnyújtás 

➢ módosító javaslatok megtétele 

➢ a szabályzat elfogadása, illetve módosítása előtt a tervezet véleményezése 

➢ a gyakornok hospitálásának segítése 

 

 

IX.     A mentor feladatai 

 

➢ a gyakornok óvodánkba történő beilleszkedésének, munkahelyi kapcsolatai kialakításának segítése 

➢ a gyakornok munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésének és szakszerű 

alkalmazásának segítése  

➢  pedagógiai, módszertani feladatok tervezésének, gyakorlati megvalósításának segítése  

➢ gyakornok érzelmi támogatása; problémák feltárásának, megfogalmazásának segítése 

➢ a gyakornoki program kezdetén diagnosztikus értékelés készítése a gyakornok szakmai 

felkészültségéről  

➢ a gyakornok fejlődési tervének elkészítésében való közreműködés  

➢ mentori-gyakornoki munkaterv készítése 

➢ minimum havi 1 gyakornoki foglalkozás meglátogatása majd a látottak reflektív 

megbeszélése  

➢ saját foglalkozáson hospitálási lehetőség biztosítása a gyakornok számára minimum havi 1 

alkalommal, majd a látottak reflektív megbeszélése 

➢ konzultációs lehetőségek biztosítása (hetente, illetve a gyakornok igényei alapján) ezekről 

feljegyzés készítése  

➢ félévente a gyakornok tevékenységének szöveges értékelése, az értékelés átadása az 

intézményvezetőnek és a gyakornoknak  

➢ a mentori értékelés valamint a gyakornok önértékelése alapján a gyakornok további 

teendőinek, feladatainak, a fejlesztés irányainak meghatározása  

➢ a gyakornok segítése az adminisztráció elvégzésében, a teljesítés folyamatos ellenőrzése 

➢ minősítő vizsgára történő felkészülésében való segítségnyújtás 
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X. A gyakornok feladatai 

 

➢ A Törvényi szabályozás megismerése    

 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és módosításai  

• célok, alapelvek 

• értelmező rendelkezések óvodai vonatkozásai 

• pedagógiai munka szakaszai 

• a köznevelési rendszer intézményei, ezen belül az óvoda 

• pedagógiai szakszolgálatok 

• pedagógiai – szakmai szolgáltatások 

• köznevelési intézmény működési rendje 

• pedagógiai program 

• gyermekek kötelességei és jogai, a tankötelezettség 

• pedagógusok és alkalmazottak 

• pedagógusok kötelességei és jogai 

• a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség 

• a szülő kötelességei és jogai, szülői szervezet 

 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és módosításai (vonatkozó 

részek) 

- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és módosításai (vonatkozó részek) 

 

➢ Intézményi alapdokumentumok megismerése 

-  „Gyermekvilág” Pedagógiai Program, ezen belül különösen:   

• program küldetése, filozófiája 

• gyermekképet, óvodaképet                                                                                                                                                  

• a program nevelési feladatrendszere 

• a tevékenységi formák tervezésének és megvalósításának elvei, az ezzel kapcsolatos 

óvodapedagógusi feladatok 

• az óvodai élet megszervezésének elvei 

• a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való pedagógiai tevékenység 

• az óvoda hagyományos ünnepei 

• az óvoda kapcsolatrendszere  

• az etikai kódex 
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- Szervezeti és Működési Szabályzat, ezen belül különösen: 

• a működés rendje és a nyitva tartás 

•  a vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 

• az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje és a munkavégzés 

általános szabályai 

• a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

• az intézmény közösségei, kapcsolattartásuk rendje 

• a külső kapcsolatok rendszere, formája és módja  

• tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje 

• az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

• a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 

• nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok 

• az óvoda köznevelési intézményként való működésére vonatkozó egyéb szabályok 

 

- Házirend, ezen belül különösen: 

• a gyermek jogai  

• az óvodába járási kötelezettség és a gyermek távolmaradásának, mulasztásának 

igazolására vonatkozó rendelkezések 

• napirend 

• az óvodapedagógus feladata baleset vagy napközbeni megbetegedő gyerek esetén 

• szülő jogai és kötelességei 

• óvoda-család kapcsolattartás elvei 

• a gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése 

• az óvoda szolgáltatásai 

• egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok 

 

➢ Az intézmény éves munkatervének megismerése. 

➢ A tanügy igazgatási dokumentumok, és ezek alkalmazásának megismerése. 

➢ A munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános 

szabályok megismerése. 

➢ Az intézmény gyakornoki szabályzatának megismerése. 

➢ Fejlődési terv készítése majd folyamatos értékelése; az önképzés, továbbképzés 

területeinek és módjainak megtervezése  

➢ Mentor és más kollégák foglalkozásain való hospitálás (havi 1 alkalommal) 

➢ Gyakornoki bemutató foglalkozás megtartása (havi 1 alakalommal) 

➢ Konzultációkon való részvétel (heti 1 alkalommal, ill. igény szerint) 

➢ Elvégzett feladatok dokumentálása 

➢ Minősítő vizsgára való felkészülés 
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XI.      Elkészítendő dokumentumok a gyakornok és a mentor részéről 

 

Dokumentum megnevezése 

 

Dokumentum elkészítője Elkészítés ideje/ gyakorisága 

Diagnosztikus értékelés a 

gyakornok szakmai 

felkészültségéről  

(3. számú melléklet) 

(elkészítéséhez kapcsolódik az 1. 

számú, 2. számú és 6. számú 

melléklet is) 

mentor gyakornoki idő első hónapjának 

végén 

Fejlődési terv   

(4. számú melléklet) 

gyakornok  

(a mentor segítségével) 

gyakornoki idő első hónapjának 

végén, majd negyedévente 

reflektálás a megvalósításra, 

következő időszak tervének 

elkészítése, a szükség szerinti 

módosításokkal 

Mentori - gyakornoki munkaterv 

(5. számú melléklet) 

mentor 

(gyakornokkal közösen) 

gyakornoki idő második 

hónapjától,  

tevékenységek ütemezése (havi 

ciklusban) 

A gyakornok 

tevékenységének/foglalkozásnak 

látogatási jegyzőkönyve 

(6. számú melléklet) 

mentor a mentor, /ill. más kolléga/ 

gyakornoknál történő 

hospitálásának alkalmával 

(havi 1 alaklommal) 

A foglalkozás/tevékenység 

értékelése 

(2. számú melléklet) 

mentor a mentor /ill. más kolléga/ 

gyakornoknál történő 

hospitálása alkalmával 

(havi 1 alkalommal) 

A mentor 

tevékenységének/foglalkozásának 

látogatási jegyzőkönyve 

(7. számú melléklet) 

gyakornok a gyakornok mentornál, /ill. 

más kollégánál/ történő 

hospitálásának alkalmával (havi 

1 alkalommal) 

Konzultációs jegyzőkönyv 

(8. számú melléklet) 

 

gyakornok a gyakornok mentorral /ill. más 

kollégával/ történő 

konzultációjának alkalmával  

(heti 1 alaklommal) 

Mentori napló 

(9. számú melléklet) 

 

mentor a mentor és/vagy a gyakornok 

által elvégzett tevékenység 

teljesítésekor (igazolás) 

Értékelő lap 

(10. számú melléklet) 

mentor a mentornak a gyakornokról 

készült szöveges értékelésekor 

(félévente) 
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XII.   A gyakornok munkaideje, munkavégzése 

A gyakornok heti teljes munkaideje negyven óra, melyből a neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő óvodapedagógusok esetében a teljes munkaideje hatvanöt százaléka, azaz 26 óra 

lehet. (a továbbiakban kötelező óra) 

A gyakornok a csoportban elrendelt kötelező óráin felül a kötött munkaidejét az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. Mentorával 

folyamatos szakmai kapcsolatot tart. A munkaidő fennmaradó részében a munkaideje 

beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

A gyakornok a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő teljesítésén túli feladatok közül csak a 

nevelőtestület munkájában való részvételre, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő 

és befejező munkákra kötelezhető. Kötelező órán túli helyettesítés csak abban az esetben 

rendelhető el a gyakornok számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátás betegség, 

baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. 

A kötelező óra és a heti teljes munkaidő közti időben a gyakornok foglalkozást látogat, 

konzultál a mentorral, szükség szerint az intézményvezetővel, egyéb munkatársakkal. 

A hospitálásokat a gyakornok az intézményvezetővel, mentorral, a foglalkozást tartó 

pedagógussal egyeztetve egy hónapra előre ütemezi. 

A gyakornok és a mentor munkarendjét úgy kell összeállítani, hogy legalább a hét egy napján 

azonos időben fejezzék be a csoportban végzett munkát, ily módon legyen lehetőségük a 

konzultáció megtartására. 

 

XIII.  Záradék 

A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület a 2017. augusztus 28-án tartott nevelőtestületi 

értekezletén véleményezte és elfogadta. 

 

Budapest, 2017. augusztus 28.                                                                                                                        

                                                                                                          Takácsné Gáspár Ildikó 

                                                                                                                  minőségügyi vezető                                                        
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Mellékletek 

 
 

1. számú melléklet 

A diagnosztikus értékelés elkészítésének forrásai 

 

2. számú melléklet 

A foglalkozás/tevékenység értékelése 

 

3. számú melléklet 

Összegző diagnosztikus értékelőlap 

 

4. számú melléklet 

Fejlődési terv 

 

                                                  5. számú melléklet 

Mentori –gyakornoki munkaterv 

 

                                           6. számú melléklet 

A gyakornok tevékenységének/foglalkozásának látogatási 

jegyzőkönyve 

 

7. számú melléklet 

A mentor tevékenységének/foglalkozásának látogatási jegyzőkönyve 

 

                                          8. számú melléklet 

Konzultációs jegyzőkönyv 

 

9. számú melléklet 

Mentori napló 

 

10. számú melléklet 

Értékelő lap 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

A diagnosztikus értékelés elkészítésének forrásai 

I. Dokumentumok: 

1. Szakdolgozat  

2. Záró foglalkozásra készített dokumentáció 

3. Foglalkozás tervezetek (gyakorló intézményben és/vagy területi gyakorlatok során)  

4. Hospitálások reflexiói, hospitálási naplók,  

5. pedagógiai, pszichológiai, módszertani témájú esszék, beadandók (ha rendelkezik ilyenekkel) 

6. Az óvodai nevelésről vallott filozófiájáról megírt esszé (kb. 1 oldal), melyben megfogalmazza a saját gondolatait: az óvodai nevelés 

alapelveiről, céljairól és feladatairól; saját szakmai céljairól, feladatairól; gyakorlatának erősségeiről; fejlesztendő területekről  

 

II. Mentor által megtekintett foglalkozás értékelése 

A mentor a foglalkozást aszerint értékeli, hogy foglalkozás megtervezése, megtartása és elemzése a gyakornoknak milyen 

kompetenciáiról és a meglevő kompetenciák milyen szintjéről tanúskodik.  

Az értékelés a nyolc pedagógusi kompetencia szerint, valamint a hozzájuk kapcsolódó indikátorok alapján történik. (2. számú. melléklet) 

A foglalkozásról a mentor látogatási jegyzőkönyvet is készít. (6. számú melléklet) 

 



2. számú melléklet 

A foglalkozás/tevékenység értékelése 

A gyakornok neve:  ........................................................................................................   

Az értékelés időpontja:  ..................................................................................................   

Az értékelés megállapításai kompetenciaterületenként:  

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szakmódszertani tudás 

 

Indikátorok 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem 

jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = 

többnyire jellemző, 3 = jellemző 

1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos ismeretekkel rendelkezik az óvodai 

tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez 
N. é.  0  1  2  3 

1.2. Nevelő-fejlesztő munkáját az Óvodai nevelés országos alapprogramjára és az óvoda 

pedagógiai programjára alapozza. A célokat széles körű módszertani eszköztár 

alkalmazásával éri el. 

N. é.  0  1  2  3 

1.3. Fogalomhasználata pontos, a 3−7 éves korosztály fejlettségéhez igazodó, példaértékű. N. é.  0  1  2  3 

1.4. Kihasználja a különböző tevékenységi formákban megvalósuló tanulási folyamatban a 

műveltségterületek közötti kapcsolódási lehetőségeket. 
N. é.  0  1  2  3 

1.5. Képes építeni a gyermekek előzetes, más forrásból (család, bölcsőde) származó tudására, 

tapasztalataira. 
N. é.  0  1  2  3 



1.6. A rendelkezésre álló tanulási, képességfejlesztési segédanyagokat, eszközöket, digitális 

anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan, céljainak megfelelően használja.  
N. é.  0  1  2  3 

1.7. A módszereket az aktuális tevékenységi forma sajátosságainak, céljainak és a gyermekek 

fejlettségének megfelelően alkalmazza. 
N. é.  0  1  2  3 

1.8. Különböző problémahelyzet biztosításával elősegíti a problémamegoldó, önálló 

gondolkodás fejlődését. 
N. é.  0  1  2  3 

1.9. Törekszik arra, hogy minél több lehetőséget biztosítson a gyerekeknek ismereteik 

változatos körülmények közötti alkalmazására, tapasztalatszerzésre. 
N. é.  0  1  2  3 

1.10. Használja a modern információfeldolgozási eszközöket, példát mutat az 

infokommunikációs eszközök óvodában indokolt alkalmazására. 
N. é.  0  1  2  3 

 

 

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

 

Indikátorok 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem 

jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = 

többnyire jellemző, 3 = jellemző 

 

2.1. A célok tudatosításából indul ki. Pedagógiai céljai összhangban vannak az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjával és az óvoda pedagógiai programjának célrendszerével.  

 

N. é.  0  1  2  3 

2.2. Pedagógiai munkáját az intézmény programjának megfelelően hosszabb-rövidebb 

időszakokra tagolva (pl.: éves ütemterv), nevelő-fejlesztő, ill. egyéb helyi sajátosság szerint 

készített tervekre (pl.: tematikus terv, projektterv) és tevékenységekre (pl. játék- és 

munkajellegű tevékenység) bontva tervezi meg. 

N. é.  0  1  2  3 



2.3. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét, a 

tartalmat, a gyermekek előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, a nevelési 

környezet lehetőségeit, korlátait stb. 

 

N. é.  0  1  2  3 

2.4. Az óvodában alkalmazható digitális eszközöket (CD lejátszó, projektor, interaktív tábla, 

fényképezőgép, számítógép) célszerűen használja. 

 

N. é.  0  1  2  3 

2.5. A gyermeki tevékenységet, a foglalkozásokat a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. 

 
N. é.  0  1  2  3 

2.6. A gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot tartja szem előtt. 

    
N. é.  0  1  2  3 

2.7. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Lehetővé teszi a - helyes viselkedési 

normák - mintaként szolgáló cselekvések, kommunikáció, együttműködés megismerését. 

 

N. é.  0  1  2  3 

2.8. Alkalmazza a differenciálás elvét. 

 
N. é.  0  1  2  3 

2.9. Tudatosan törekszik a gyermekek motiválására, aktivizálására. 

 
N. é.  0  1  2  3 

2.10. Tudatosan tervezi a tevékenység céljainak megfelelő módszereket, eszközöket, szervezési 

módokat. 

 

N. é.  0  1  2  3 

2.11. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. Az adott helyzetnek megfelelően 

rugalmasan alkalmazza módszereit.   

 

N. é.  0  1  2  3 

2.12. Pedagógiai terveit a megvalósítás eredményességének függvényében felülvizsgálja. 

 
N. é.  0  1  2  3 

 

 

 



3. kompetencia: A tanulás támogatása 

 

Indikátorok 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem 

jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = 

többnyire jellemző, 3 = jellemző 

 

3.1. Épít a gyermekek szükségleteire, kíváncsiságára, igyekszik fenntartani érdeklődésüket.   

 
N. é.  0  1  2  3 

3.2. Figyelembe veszi a gyermekek aktuális fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítja 

szervezési teendőit, a tevékenységek tempóját, időtartamát, módszereit. Szükség esetén 

rugalmasan változtat előzetes tervein. 

 

N. é.  0  1  2  3 

3.3. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal telt légkört alakít ki, ahol minden gyermeknek 

lehetősége van személyisége kibontakoztatására és az önálló próbálkozásra. 

 

N. é.  0  1  2  3 

3.4. Az elmélyült tevékenységekhez nyugodt légkört és környezetet teremt, például a 

csoportszoba elrendezésével. A párhuzamosan végezhető tevékenységekhez és 

foglalkozásokhoz biztosítja a megfelelő eszközöket és a szabad választás lehetőségét. 

 

N. é.  0  1  2  3 

3.5. Az önálló tapasztalatszerzéshez - a játékhoz és egyéb tevékenységekhez - az életkornak és a 

gyermekek egyéni képességeinek megfelelő eszközöket biztosít. 

 

N. é.  0  1  2  3 

3.6. Kihasználja a tevékenységekben rejlő lehetőségeket a megismerő funkciók és önálló 

felfedezés gyakorlására. 

 

N. é.  0  1  2  3 

3.7. Felismeri a gyermekek tanulási-, magatartási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai 

segítséget kínál számukra.. 

 

N. é.  0  1  2  3 

3.8. A gyermekekben igyekszik felkelteni és fenntartani az önálló tapasztalatszerzés, 

megismerés igényét, a próbálkozás örömét. Ennek érdekében indokolt esetben használja az 

IKT-eszközöket is. 

 

N. é.  0  1  2  3 



 

4. kompetencia: A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos 

nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, többi gyermekkel együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

 

 

Indikátorok 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem 

jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = 

többnyire jellemző, 3 = jellemző 

 

4.1. Munkájában a tevékenységben megvalósuló tanulást a nevelés szerves részeként kezeli.  

 
N. é.  0  1  2  3 

4.2. A gyermekek személyiségének sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan, 

elsősorban a játékukon keresztül tárja fel.    

 

N. é.  0  1  2  3 

4.3. A gyermekek személyiségét nem statikusan, hanem önmagához viszonyított fejlődésében 

szemléli.  

 

N. é.  0  1  2  3 

4.4. A gyermekek teljes személyiségének fejlesztésére és autonómiájuk kibontakoztatására 

törekszik.   

 

N. é.  0  1  2  3 

4.5. Felismeri a gyermek személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra segítséget 

nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. 

 

N. é.  0  1  2  3 

4.6. Különleges bánásmódot igénylő gyermek vagy gyermekcsoport számára hosszabb távú 

fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja.  

 

N. é.  0  1  2  3 

4.7. Csoportos tevékenységek esetén is figyel az egyéni szükségletekre, és a gyermekek egyéni 

igényeinek megfelelő módszerek, eljárások alkalmazására.   

 

N. é.  0  1  2  3 



4.8. A gyermekek hibáit, tévesztéseit mint a tanulási, fejlődési folyamat részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő módon reagál rájuk. 

 

N. é.  0  1  2  3 

4.9. Az általános pedagógiai célrendszer figyelembevételével határozza meg az egyéni 

szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat. 

 

N. é.  0  1  2  3 

4.10. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósulását. 

 

N. é.  0  1  2  3 

 

5. kompetencia: A gyermek csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző 

társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység 

 

Indikátorok 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem 

jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = 

többnyire jellemző, 3 = jellemző 

 

5.1. Az egész nap során harmóniát, érzelmi biztonságot, elfogadó légkört teremt. 

   
N. é.  0  1  2  3 

5.2. A gyermekeket egymás elfogadására, az egyéni sajátosságok tiszteletben tartására neveli. 

 
N. é.  0  1  2  3 

5.3. Munkájában figyelembe veszi a gyermekek és a gyermekközösségek eltérő kulturális, 

illetve társadalmi hátteréből adódó sajátosságait.  

 

N. é.  0  1  2  3 

5.4. Az együttműködést, közösségi kapcsolatokat és érzelmeket erősítő helyzeteket teremt, 

módszereket alkalmaz az óvodai és óvodán kívüli tevékenységek során.   

 

N. é.  0  1  2  3 

5.5. Csoportjában tudatosan alkalmazza a konfliktusmegelőzés módszereit, például a közös 

szabályalakítást, az értékelési szempontok tudatosítását, a pozitív példák megerősítését, a 

következetességet. 

 

N. é.  0  1  2  3 



5.6. A csoportjában felmerülő konfliktusokat, azok okait felismeri, helyesen értelmezi és 

hatékonyan kezeli. 

 

N. é.  0  1  2  3 

5.7. A napi tevékenységekben, játékban időt, lehetőséget biztosít a beszélgetésekre, 

kezdeményezően példát mutat az interaktív kommunikációra. Az egymásra figyelést, a 

másik fél mondanivalójának meghallgatását gyakoroltatja a gyermekekkel. 

 

N. é.  0  1  2  3 

5.8. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi 

érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi. 

 

N. é.  0  1  2  3 

5.9. Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére követendő mintát mutat a gyermekek és 

szülők számára a digitális eszközök funkcionális használata terén.  

 

N. é.  0  1  2  3 

5.10. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit, a játék és más 

élménygazdag tevékenység, programok során.   

 

N. é.  0  1  2  3 

 

 

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

 

Indikátorok 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem 

jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = 

többnyire jellemző, 3 = jellemző 

 

6.1. Jól ismeri a tevékenységi formák általános fejlettségi mutatóit, mely az óvodáskor végére 

várhatóan jellemzi a gyermekeket. Saját feladatait képes ezek és a csoportjába tartozó 

gyermekek ismeretében pontosan és következetesen meghatározni.  

 

N. é.  0  1  2  3 

6.2. Gazdag értékelési eszköztárral rendelkezik, melyből a gyermekek életkori sajátosságainak 

figyelembevételével tudatosan választja ki a leginkább megfelelőt.  
N. é.  0  1  2  3 



6.3. A gyerekek képességeinek, tudásának fejlődését első sorban folyamatos megfigyeléssel, 

elemzéssel és időszakosan az életkorhoz igazodó feladatok alkalmazásával követi nyomon.   

 

N. é.  0  1  2  3 

6.4. Az egyéni képességekhez viszonyítva értékeli a teljesítményeket, törekszik a folyamatos, 

pozitív visszajelzésekre.   

 

N. é.  0  1  2  3 

6.5. Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, a konkrét cselekvésre, teljesítményre 

vonatkoznak. 

 

N. é.  0  1  2  3 

6.6. Értékeléseivel, visszajelzéseivel a gyermekek fejlődését segíti.   

 
N. é.  0  1  2  3 

6.7. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, 

amelyek elősegítik a gyermek énképének, kompetenciaérzésének alakulását.  

 

N. é.  0  1  2  3 

6.8. Képes önállóan, a gyermekek tevékenységének megfigyeléséből, produktumaik 

értékeléséből kapott adatokat reálisan elemezni-értékelni, és ebből kiindulva a fejlesztésre 

vonatkozó tervét elkészíteni, módosítani. 

 

N. é.  0  1  2  3 

 

 

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

Indikátorok 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem 

jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = 

többnyire jellemző, 3 = jellemző 

 

7.1. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.  

 
N. é.  0  1  2  3 

7.2. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs 

eszközöket és a különböző online csatornákat. 
N. é.  0  1  2  3 



7.3. Nyitott a szülő, a gyermek, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 

 

N. é.  0  1  2  3 

7.4. A gyermekek érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. 

 

N. é.  0  1  2  3 

7.5. A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, 

a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. 

 

N. é.  0  1  2  3 

7.6. Óvodai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet 

működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.  

 

N. é.  0  1  2  3 

7.7. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. 

Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai eljárások és programok (pl. 

témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában. 

 

N. é.  0  1  2  3 

7.8. A gyerekek szabad játékához és különböző tevékenységeihez nyugodt kommunikációs 

teret, feltételeket alakít ki.    

 

N. é.  0  1  2  3 

7.9. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.   

 
N. é.  0  1  2  3 

7.10. Tudatosan ösztönzi a gyermekek egyéni és egymás közötti kommunikációját. 

 
N. é.  0  1  2  3 

 

 

 

 

 



8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

Indikátorok 

N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem 

jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = 

többnyire jellemző, 3 = jellemző 

 

8.1. Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

 

N. é.  0  1  2  3 

8.2. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.  

 
N. é.  0  1  2  3 

8.3. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 

 
N. é.  0  1  2  3 

8.4. Rendszeresen tájékozódik a pedagógia tudományára és az óvodapedagógiára vonatkozó 

legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket.  

 

N. é.  0  1  2  3 

8.5. Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket.  

 
N. é.  0  1  2  3 

8.6. Rendszeresen tájékozódik az óvodai nevelést, képességfejlesztést támogató digitális 

technológiai eszközökről és lehetőség szerint alkalmazza azokat. 

 

N. é.  0  1  2  3 

8.7. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 

 
N. é.  0  1  2  3 

8.8. Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.  

 
N. é.  0  1  2  3 

8.9. Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.  

 
N. é.  0  1  2  3 

 

 

 



Erősségek:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fejlesztendő területek:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………….........................................................................................................................................................   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A gyakornok észrevételei:   

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

A mentor megjegyzései:  

.........................................................................................................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

              .....................................                                                                                                                                 ....................................    

 mentor gyakornok 



3. számú melléklet 

Összegző diagnosztikus értékelőlap 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szakmódszertani tudás 

Létező kompetenciaelemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatást és fejlesztést igénylő kompetenciaelemek 

Reflexió: 

 

 

 

 



2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Létező kompetenciaelemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatást és fejlesztést igénylő kompetenciaelemek 

Reflexió: 

 

 

 

 



3. A tanulás támogatása 

Létező kompetenciaelemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatást és fejlesztést igénylő kompetenciaelemek 

Reflexió: 

 

 

 

 



4. kompetencia: A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos 

nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel, együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Létező kompetenciaelemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatást és fejlesztést igénylő kompetenciaelemek 

Reflexió: 

 

 

 



5. kompetencia: A gyermek csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző 

társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység 

Létező kompetenciaelemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatást és fejlesztést igénylő kompetenciaelemek 

Reflexió: 

 

 

 



 

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Létező kompetenciaelemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatást és fejlesztést igénylő kompetenciaelemek 

Reflexió: 

 

 

 



 

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Létező kompetenciaelemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatást és fejlesztést igénylő kompetenciaelemek 

Reflexió: 

 

 

 



 

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Létező kompetenciaelemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatást és fejlesztést igénylő kompetenciaelemek 

Reflexió: 

 

 

 



A gyakornok észrevételei:   

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

A mentor megjegyzései:  

.........................................................................................................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Dátum: .............................................................................  

 

 

 

              .....................................                                                                                                                                 ....................................    

 mentor gyakornok 

 

 

 

   



4. számú melléklet 

Fejlődési terv 

Gyakornok:……………………………………………… 

Mentor: …………………………………………………. 

Időszak: …………………………………………………. 

 

Fejlesztendő pedagógus kompetenciák  

(az indikátorok mentén) 
Elérni kívánt cél Konkrét feladatok a célok elérése 

érdekében 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Fejlesztendő pedagógus kompetenciák  

(az indikátorok mentén) 
Elérni kívánt cél Konkrét feladatok a célok elérése 

érdekében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Reflexió, a megvalósítás értékelése, módosító javaslatok: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dátum:……………………………… 

                                                                               ………………………………………. ……………………………… 

                           mentor                gyakornok  

 



5. számú melléklet 

 

Mentori –gyakornoki munkaterv 

 

Mentor:…………………………………………….                                                    Gyakornok:………………………………………………                                       

 

Időpont 

 

 

Tevékenység megnevezése, tartalma 

 

Érintettek 

 

Produktum 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 



 

Időpont 

 

 

Tevékenység megnevezése, tartalma 

 

Érintettek 

 

Produktum 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 



 

Időpont 

 

 

Tevékenység megnevezése, tartalma 

 

Érintettek 

 

Produktum 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 



6. számú melléklet 

 

A gyakornok tevékenységének/foglalkozásának látogatási jegyzőkönyve 

 

A gyakornok neve: ……………………………………………………………………….. 

 

A látogatás időpontja: ……………………………………………………………………. 

  

Tevékenységi forma: ……………………………………………………………………… 

 

A tevékenység/ foglalkozás témája:………………………………………………………. 

 

Csoport /neve és szervezési formája/:……………………………………………………. 

 

A látogató mentor /v. pedagógus kolléga/ neve: ………………………………………… 

  

 

  

Idő Tevékenység/foglalkozás menete Megjegyzések 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Idő Tevékenység/foglalkozás menete Megjegyzések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A tevékenység/foglalkozás megbeszélése  

 

Gyakornok elemzése, önreflexiója: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor reflexiója: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................                                                                                      ………………………………………………. 

          mentor                                                                                                                                                  gyakornok     

 



7. számú melléklet 

 

A mentor tevékenységének/foglalkozásának látogatási jegyzőkönyve 

 

A mentor /v. pedagógus kolléga/ neve: …………………………………………………. 

 

A látogatás időpontja: …………………………………………………………………… 

  

Tevékenységi forma: …………………………………………………………………….. 

 

A tevékenység/ foglalkozás témája:……………………………………………………… 

 

Csoport /neve és szervezési formája/……………………………………………………. 

 

A látogató gyakornok neve: ……………………………………………………………… 

  

 

  

Idő Tevékenység/foglalkozás menete Megjegyzések 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Idő Tevékenység/foglalkozás menete Megjegyzések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A tevékenység/foglalkozás megbeszélése  

 

Mentor elemzése, önreflexiója: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakornok reflexiója: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................                                                                                      ………………………………………………. 

          mentor                                                                                                                                                     gyakornok 



8. számú melléklet 

Konzultációs jegyzőkönyv 

Mentor:…………………………………………….                                                    Időpont: …………………………………………. 

Gyakornok:……………………………………….                                                     További  résztvevő:………………………………………. 

Téma és érintett témakörök 

 

 

 

 

 

 

 

 
Összegzés, reflexiók 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………                  …………………………………………….. 

                          mentor                      gyakornok 

 



9. számú melléklet 

    Mentori napló 

 

Gyakornok neve:………………………………………………………………… 

Gyakornoki helyszín:…………………………………………………………….. 

Gyakornoki időszak: ……………………………………………………………. 

Mentor neve:……………………………………………………………………… 

 

Megnyitás dátuma:……………………………………………………………… 

 

…………………………………         ph. ………………………………… 

                        mentor gyakornok 

 

   ………………………………………………. 

 intézményvezető 

 



 

Időpont Tevékenység Résztvevők Résztvevők aláírása 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 



10. számú melléklet 

                                                                                                            Értékelő lap 

 

A gyakornok neve:  …………………………………………… 

Az értékelés időpontja:…………………………………………  

Az értékelés megállapításai kompetenciaterületenként:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Fejlesztendő területek:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Javasolt célok, feladatok:   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Az értékelés során az alábbi kollégák nyilvánítottak véleményt:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A gyakornok észrevételei:   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  ......................................                                                                                       ............................................. 

             mentor                                                                                                                    gyakornok 
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