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Kedves Kollégák! 

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tájékoztatóját olvashatjátok.  

Olyan céllal jelentetjük meg ezt a kiadványt, hogy közérdekű információkat közöljünk, 

tájékoztatást adjunk olyan témákban, amelyek a Közalkalmazotti Tanács feladatkörébe 

tartozóak, de mindegyikőnket érinthetik.  

A kapcsolattartás formája a következő e-mail: kt5.tajekoztato@gmail.com 

Erre a címre várjuk kérdéseiteket, javaslataitokat. 

 

 

 

2016. januári 

Tájékoztató kiadvány 

 

 

 
Tartalom: 

I. Összeállítás a jutalmazási lehetőségekről 

 

 

Kedves Kollégák! 

 

Az előző tanév végén kezdeményezte a Főigazgatóság, hogy a Szakszolgálatban belső ösztönző 

rendszert, egyéni karrier utak támogatásának lehetőségét kellene kidolgozni, illetve megvalósítani. 

A kiemelkedő eredményt elérő, példaértékű szakmaiságot képviselő kollégáink belső és külső 

elismerésének szélesebb munkatársi körben való elismerése céljából.  

Ennek módjáról munkatársi ötleteket, javaslatokat kértek.  

A Közalkalmazotti Tanács tagjaiként is gyűjtöttünk ilyen célú javaslatokat.  

Összességében kevés megvalósítható ötlet született, ezért Főigazgató asszony felkért bennünket a 

további ötletek gyűjtésére, bevonva a munkatársak minél szélesebb körét is ebbe a feladatba.  

 

E célból kérünk benneteket 2015. decemberi kiadványunkban a további ötletgyűjtésre. 

Irányvonalként a korlátozott anyagi lehetőségek meghatározóak voltak, tehát más irányú ösztönző 

módszerekre kellett gondolnunk.  

 

Jelen kiadványunkban az összegyűlt ötleteket tesszük közzé.  

Kevés új javaslatot küldtetek, így ezek mellett a szóban megfogalmazott ötleteket is 

összeszedtük, illetve kiegészítettük a külső elismerési lehetőségekkel is. 
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I. Javaslatok a jutalmazási lehetőségekre 

 

    a, Egyéni, dolgozónkénti elismerések 

1. Honlapon megjelenő személyes  interjú a kiválóan teljesítő kollégákról, amit aztán 

közkinccsé lehet tenni, olvasni, így is  megismerni, (elismerni) a kollégát. 

 

2. Helyi lapban újságcikk a kollégáról. 

 

3. Fórum szervezése a jutalmazott kollégák részvételével, a munkájukról, hitvallásukról 

egy-egy személyes beszámoló keretében.  

Aki lehetőséget kap, annak ez elismerés, aki hallgatja, annak példa és tanulási 

lehetőség is lehet. Akár munkaközösségi megbeszélések keretében, ha feladatellátások 

szerinti elismerés lenne, ha tagintézményi szintű, akkor közös fórum, vagy írásos 

forma keretében (itt nem interjú, egyéni bemutatkozás).  

 

4. Jutalom nap, napok (1-3 nap) a legjobban teljesítő kollégáknak, tagintézményenként 

egy, két, három fő. Ennek motiváló ereje magas, s a megvalósíthatósága realitás. 

 

5. Oklevél, vagy tárgyi ajándék szakszolgálati feladatonként a kiemelkedő munkát végző 

szakembereknek. 

Lehetne alapítani több kategóriában is díjat, akár alapfeladatonként is. Javaslatot a 

munkaközösségek tehetnének. Nem kizárólag a munkaközösségi tagokra vonatkozóan, 

hanem bármelyik kollégára az adott szakszolgálati feladatellátásban: Pl.: a 2015-16-os 

tanév kiemelkedő nevelési tanácsadós szakembere, a 2015-16-os tanév kiemelkedő 

szakértői bizottsági tevékenység szakembere, a 2015-16-os tanév korai fejlesztő 

tevékenység szakembere … 

Tanév végi elismerés. (A minősítésben komoly súlya lehetne, pl: a digitális bemutató 

keretében az ezt megkapó szakember büszkén hivatkozhatna rá.) 

 

6. Vándorkupa, vagy egyéb tárgyi jutalom tagintézményenként az év dolgozójának. 

Minden dolgozó szavazhatna a saját tagintézményében.(Működő gyakorlati példa a 

Szolnoki Tagintézményben az Év dolgozója, majd a Diána - díj eddigi rendszere.) 

 

 

  b, Tagintézményi, közös elismerés 
 

7. Csapatépítő jelleggel kirándulás/jutalom nap/. Ez tagintézményi formában, a 

Főigazgatóság, vagy az Igazgatótanács javaslata alapján. A meglevő két napon felüli 

pluszként az egész tagintézményre vonatkozóan. 

 



3 
 

8. Közös programok, kirándulás stb. szervezése. Ehhez szponzorok, támogatók keresése, 

pl: étterem egy vacsora erejéig, közös fürdőzési lehetőség (Cserkeszőlő, Martfű, 

Szolnok Tiszaliget…) 

Központilag szervezve és egy-egy tagintézményre vonatkozóan. Vezetői szinten a     

helyi támogatók megkeresése is megoldható lehet. 

 

 

II. Az értékelés, javaslat szempontrendszere (egyéni díjazás esetén) 
 

- Lehet meghatározott kritériumok, szempontok nélküli javaslatok alapján is 

összegyűjteni a díjazott kollégák neveit.  

 

- De! Szempontrendszer kidolgozása célszerű lenne, s ezekhez rendelt pontozás. A 

szubjektivitás nem zárható ki ezzel sem, ami nem baj, de erősítené mégis az 

objektívebb megítélést. 

 Pl.: 

-   Szakmai feladatellátás színvonala, 

-   Munkafegyelem és adminisztráció pontossága,  

-  Kapcsolat a gyermekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal,  

-  Kollégákkal való együttműködés és segítés,  

-  Tudásátadás minősége, 

- Egyéb munkához kapcsolódó nem kötelező feladatvállalás ...stb. szempontok 

szerinti. 

Ezt egy rövid táblázatban összefoglalva, s ez alapján minden munkatárs pontozhatná 

(0-10 pontig). 

Ezt akár szakszolgálati feladatonként, akár tagintézményenként is lehetne. 

Szakszolgálati feladatonként célszerű lenne szűkíteni a "szavazók, pontozók" 

személyét azokra, akik ugyanazon a területen dolgoznak. Ebben az esetben az egész 

megyei feladatellátásra vonatkozóan, s a pontok alapján az Igazgatótanács és az 

érintett munkaközösség-vezető rangsorolhatna az aktuálisan díjazott személyekről. 

 

Tagintézményenként a dolgozói névsor, s a fenti pontozás. Azonos pontszámok esetén 

szintén a vezető rangsorolna. 
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III. Külső elismerések 
 

1. 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 

 

Eötvös József-díj 

A díj azoknak a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi 

oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték 

elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett. 

 A díj átadására a Pedagógus Nap (június 1.) alkalmából kerül sor. 

A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható. 

A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika bronzból 

készült, magassága 200 milliméter. A kisplasztika Kutas László szobrászművész alkotása. A 

kisplasztika Eötvös József álló alakját ábrázolja. 

A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap 

tizenkétszeresének megfelelő összeg. 

Apáczai Csere János-díj 

A díj kiemelkedő hatású oktatási – nevelési - gyógypedagógiai munkáért, valamint a 

pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért pedagógusok, 

főiskolai, egyetemi oktatók részére adományozható. 

A díj átadására a Pedagógus Nap (június 1.) alkalmából kerül sor. 

A díjból évente legfeljebb hatvan adományozható, azzal, hogy harminc díjazott alap- és 

középfokú oktatásból, harminc díjazott a felsőfokú oktatásból kerül kiválasztásra. 

A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek 

alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Kiss Nagy 

András szobrászművész alkotása, egyoldalas, Apáczai Csere János domború arcképét 

ábrázolja, és azon „APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJ” felirat található. 

A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának 

megfelelő összeg. 

Németh László-díj 

A díj azoknak az oktató – nevelő - gyógypedagógiai munkát végző pedagógusoknak 

adományozható, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan 

kiemelkedő munkát végeznek. 

A díj átadására a Pedagógus Nap (június 1.) alkalmából kerül sor. 

   A díjból évente legfeljebb hetven adományozható. 

   A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek 

alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Ágh Fábián 
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Sándor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Németh László domború arcképét ábrázolja, és 

azon „NÉMETH LÁSZLÓ-DÍJ” felirat található. 

A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának 

megfelelő összeg. 

Trefort Ágoston-díj 

A Trefort Ágoston-díj azoknak a minisztériumi, önkormányzati és intézményi dolgozóknak 

adományozható, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek. 

A díj átadására nemzeti, állami ünnep alkalmából kerül sor. 

A díjból évente legfeljebb tizenöt adományozható. 

A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek 

alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem Fekete Tamás 

szobrászművész alkotása, egyoldalas, Trefort Ágoston domború arcképét ábrázolja, és azon 

„TREFORT ÁGOSTON-DÍJ” felirat található. 

A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának 

megfelelő összeg. 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem 

A díj azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai 

pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven 

keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát 

végeztek. 

A díj átadására az év során folyamatosan sor kerülhet, így nemzeti, állami ünnep 

alkalmából is. 

A díj évente korlátlan számban adományozható. 

A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek 

alakú, bronzból készült vertérem, átmérője 42 milliméter. Az emlékérem Fritz Mihály 

szobrászművész alkotása, egyoldalas, iniciálés P-betűben könyvet tartó tudós pedagógus 

portréját ábrázolja, és azon „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM” felirat található. 

 

2. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Pedagógiai díja 

 (felterjesztés évente!) 

 

3. Szolnok Város Pedagógiai díj  

(felterjesztés évente!) 

 

 

Megjegyzés: A külső elismerésekre az arra érdemes kollégák felterjesztése a belső értékelés, 

az eddig részletezett munkatársi belső szavazás alapján.  

Javasolt gyakorlati megvalósítás: egy felelős megbízása a felterjesztési határidők követése, 

időbeni jelzése céljából az Igazgatótanács felé. Általában január, február a határidő! 
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? 

 

 

 

 

A Németh László-díj érme 

A felsorolt javaslatokat Főigazgató Asszony örömmel fogadta, s a vezetőkkel egyeztetve a 

gyakorlati megvalósításért is tenni fognak. 

 

Az összeállítást további ötletekkel is érdemes bővíteni. Jelezzétek a vezetőség felé, ha 

bármilyen megvalósítható ajánlatotok van. 

 

 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács tagjai 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Nemeth_Laszlo_dij.jpg

