TÁJÉKOZTATÓ
a gyakorlati vizsgát követő Mesterpedagógus fokozatot célzó
minősítési eljárásról és annak díjáról

Budapest, 2017. június 19.

1. Tájékoztató a 2017. évi Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárásról
A 60 órás szaktanácsadói képzés sikeres teljesítését követően várhatóan 2017. novemberében,
de legkésőbb 2018. június 30-ig a képzésen részt vett pedagógusoknak a szaktanácsadói
Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljáráson szükséges részt venni.
A Pedagógus I. besorolási fokozatban lévő jelentkezők összevont minősítési eljárásban vesznek
részt. Az összevont eljárás azokra a pedagógusokra vonatkozik, akik a képzésre való
jelentkezést megelőzően még nem vettek részt vagy adott évben még nem került sor a
Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásukra, tehát Pedagógus I. fokozatba vannak
besorolva a képzésre és a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljárásra való
jelentkezéskor. A Pedagógus I. fokozatból jelentkező jelöltnek Pedagógus II. portfóliót és
Mesterpedagógus pályázatot kell feltöltenie, bemutatnia és védenie, továbbá, ha a munkaköre
részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, két tanóráját/foglalkozását a minősítési eljárásban
köznevelési szakértő látogatja, amit az óra/foglalkozás megbeszélése követ.
A Pedagógus II. fokozatban lévő jelentkezőknek kizárólag a Mesterpedagógus fokozat
megszerzésére irányuló eljárásban kell részt venniük.
Az eljárás lefolytatásához szükséges e-portfólió1 és/vagy a Mesterpedagógus célfokozat
eléréshez előírt tartalmú2 pályázat feltöltése az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai
felületen történik, melynek elérési útjáról közvetlenül a feltöltési időszak előtt nyújtunk
tájékoztatást.
A Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásához szükséges e-portfólió elkészítéséhez az
„Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba
lépéshez” című dokumentum negyedik, javított változata nyújt segítséget, melyet az alábbi
linken keresztül érhet el.
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok
_minositesi_rendszereben_4jav.pdf
A Mesterpedagógus pályázat elkészítéséhez szükséges szakmai támogatást nyújtó „Útmutató a
Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz” című dokumentumot az alábbi
linken keresztül érheti el.
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kiadvanyok/mesterpedagogus_utmutato.pdf
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön korábban már készített portfóliót, lehetősége van a
korábbi felületre feltöltött dokumentumai és adatai letöltésére, melyeket a Pedagógus II.
portfólió és/vagy Mesterpedagógus fokozat eléréséhez szükséges pályázat elkészítéséhez
szükség szerint fel tud használni.

A korábbi eljárások során elkészített portfóliók elérhetősége:
Azok esetében, akik a képzésre való jelentkezést megelőzően még nem vettek részt Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásban, tehát
Pedagógus I. fokozatban vannak
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ha Ön a 2015. vagy 2016. évi minősítési eljárás keretében töltötte fel portfólióját, akkor
azt a www.oktatas.hu oldalra való belépés (KIR validált Látogató típusú felhasználónév
és jelszó szükséges) után a Saját oldalon keresztül,
ha Ön a 2014. évi rendkívüli (2014. április 30-ig) eljárás keretében töltötte fel
portfólióját, akkor azt a www.oktatas.hu/pem oldalra való belépés (Pedagógus típusú
felhasználónév és jelszó szükséges) után érheti el.

2. Tájékoztató a 2017. évi Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás
díjáról
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12.§ (2) bekezdése alapján a Mesterpedagógus
fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás díjköteles. Az eljárás díja a
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az illetmény számítását megalapozó
vetítési alap hetven százaléka, vagyis 71.050 Ft. A minősítési eljárás díját az Oktatási Hivatal
számlájára kell befizetnie.
Kérjük, a minősítési eljárás díját egy összegben, az Oktatási Hivatal által a későbbiekben
megadott határideig feltétlenül fizesse be. Amennyiben a vizsgák sikertelen eredménnyel
zárulnak, vagy a képzés bármely szakaszában úgy dönt, hogy a képzést nem folytatja, a fenti
összeget nem kell befizetnie.
A minősítési eljárás díjának befizetésére kétféle módon lesz lehetősége:
 készpénz-átutalási megbízás („sárga csekk”) befizetésével vagy
 folyószámláról történő banki átutalással.
A minősítési eljárás során a befizetett összegről valamennyi érintett pedagógus részére számla
kerül kiállításra, amelyet megküldünk a pedagógusoknak.

