
A gyakornoki programban szereplık feladatai 
Az intézmény vezetıjének 

feladatai 
A szakmai segítı feladatai A többi munkatárs feladata A gyakornok feladatai 

1. A belépési adminisztráció 
megszervezése 

2. A megismerendı 
jogszabályok, dokumentumok 
elıkészítése, rendelkezésre 
bocsátása 

3. Szakmai segítı kijelölése 
4. Munkatársak tájékoztatása 
5. Gyakornok bemutatása 
6. Munkahely kijelölése, 

felszerelése 
7. A gyakornok tájékoztatása a 

munkafeladatairól, a 
munkaköri követelményekrıl, 
a lehetséges szociális 
ellátásokról, a szervezet 
felépítésérıl, a pedagógus 
értékelés rendszerérıl, a 
gyakornoki rendszerrıl, a 
gyakornok értékelésnek, 
minısítésnek speciális 
szabályairól, az egyéni 
ambíciók megvalósulásának 
lehetıségeirıl, a 
továbbképzési rendszerrıl, az 
Etikai kódexrıl (ha van az 
intézményben), a 
munkavédelmi ismeretekrıl 
(ezt a kijelölt felelıs is 
végezheti) 

8. A szakmai segítı által 
elkészített beilleszkedési 
program jóváhagyása 

1. Önfejlesztés a szakmai segítı 
szerep ellátására 

2. A gyakornoki program 
elkészítése 

3. Az együttmőködés 
feltételeinek egyeztetése 

4. Az elvárások rögzítése 
5. Konzultációkra felkészülés 
6. Konzultációk 
7. Óralátogatások 
8. Folyamatos rendelkezésre állás 

– szükség szerint – a 
problémák megbeszéléséhez, a 
kérdések megválasztásához 
(havonta, hetente célszerő fix 
idıt kijelölni) 

9. Beszámolás az 
intézményvezetınek a 
gyakornoki program menetérıl 

10. A gyakornok értékelése 
11. Részvétel a gyakornok 

minısítésébe 

1. Együttmőködés a szakmai 
segítıvel a gyakornoki 
program végrehajtásában 

2. A gyakornok támogatása, 
óralátogatások lehetıvé 
tétele 

3. Lehetıség szerint a 
gyakornok óráinak 
látogatása (pl. saját 
osztályaikban) 

4. A gyakornok tájékoztatása 
a különleges bánásmódot 
igénylı tanulókról, 
problémáik hátarérıl 

5. „Jó gyakorlat” megosztása 
6. A gyakornok segítése 

szakmai anyagokkal 
7. A szakmai segítı kérésére 

a gyakornok munkájáról, 
teljesítményérıl vélemény 
formálása (szükség szerint 
írásban véleményezés) 

1. A jogszabályok, 
dokumentáció 
áttanulmányozása, 
értelmezése a szakmai 
segítıvel 

2. a szervezet mőködési 
rendjének megismerése 

3. szolgálati út megismerése 
4. Elvárások megismerése 
5. Viselkedési szabályok 

megismerése, betartása 
6. Óralátogatások ütemezése 

(havi ütemterv) 
7. a gyakornoki program 

feladatainak végrehajtása 
8. a program által meghatározott 

adminisztráció vezetése 
9. önértékelés 
10. saját fejlıdési területek 

meghatározása 
11. problémák jelzése, kérdések 

feltevése 



9. Rendelkezésre állás - szükség 
szerint – a problémák 
megbeszéléséhez, a kérdések 
megválaszolásához (havonta, 
hetente célszerő fix idıt 
kijelölni) 

10. A gyakornoki program 
nyomon követése (a szakmai 
segítı beszámoltatása) 

11. A gyakornok minısítése 
 


