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Mesterprogram indítása
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Önértékelés / dokumentumok alapján adott értékelések

3.

Mesterprogram résztervei

4.

Jegyzőkönyv

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Kormányrendelet 14/A. § (2) bekezdése rendelkezik arról, mely szerint „a
Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógust foglalkoztató
intézmény vezetője, intézményvezetői megbízással rendelkező pedagógus esetében az
intézmény fenntartója – a külső szakmai partner bevonásával – évente a szeptember 1. és
október 31. közötti időszakban megvizsgálja a Mesterpedagógus, vagy a Kutatótanár
fokozatot szerzett pedagógus által az átsorolása, vagy az előző vizsgálat óta eltelt idő alatt
a Mesterprogramja vagy Kutatóprogramja megvalósítása, továbbá az együttműködési
megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében végzett tevékenységet.”
A jogszabály értelmében a fenntartó megvizsgálja, hogy a – legkésőbb 2020. január elsejéig
- Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolt, intézményvezetői feladatokat ellátó
pedagógus a tervezettek szerint halad-e intézményvezetői, fejlesztő innovátori vagy
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XXX, a Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola intézményvezetője a fent megjelölt
dokumentumokat a mesterprogram megvalósulásának ellenőrzése céljából benyújtotta a
Miskolci Tankerületi Központ (továbbiakban: Fenntartó) részére.
A Fenntartó a jogszabályban rögzített időtartamon belül – azaz 2020. október 31-ig –
megvizsgálta a Mesterpedagógus fokozatot szerzett pedagógus által az átsorolása óta eltelt
idő alatt a Mesterprogramjának megvalósítását, továbbá az együttműködési
megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében végzett tevékenységét.
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy XXX intézményvezetőnek a
Mesterprogramjában, valamint a résztervében megfogalmazott tevékenysége, feladata az
ütemezésnek megfelelően halad.
K. m. f.
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