
12. számú melléklet 

 

 

Intézményi jutalom elosztásának elvei 
 

 

 

1. A jutalmazás elvei 

 
 Jutalmazásban valamennyi iskolai dolgozó részesíthető, aki arra munkája 

alapján érdemesnek bizonyul 

 Jutalmakat csak kiemelkedően végzett, illetve önként vállalt többletmunkáért 

adunk, figyelembe véve a differenciálás elvét. 

 A nevelő-oktató munkában nyújtott teljesítmény eredményessége:  

          - tehetséggondozás, 

          - eredményes felzárkóztatás, 

          - a dokumentumokban foglalt feladatok, követelmények kiemelkedő 

            teljesítése, 

- az új módszerek, eljárások kimunkálásában, kipróbálásában, 

   történő közreműködés, 

          - pedagógiai kísérletekben való alkotó részvétel, 

          - továbbtanulásra történő felkészítés eredményessége, 

          - szakmai és közösségi továbbképzésen való aktív és eredményes 

            részvétel,  

          - ösztönző hatása a testületre, 

          - etikai követelmények betartása, 

          - a szakmai gyakorlaton lévő hallgatók vagy gyakornokok 

             pedagógus pályára való felkészítése, 

- a veszélyeztetett tanulókkal való törődés, sikeres felzárkóztatásuk 

- az iskola, osztályok közösségi életének korszerű irányítása, 

          - a társadalmi tulajdon védelme érdekében végzett tevékenység, 

                             - a tanulók szabadidős tevékenységének szervezése  

                               (nyári tábor, társadalmi munka, sport, kulturális és tanulmányi 

                                 versenyek – vetélkedők), 

- az iskola egész közösségére gyakorolt fejlesztő hatás  

- tanulók, testület, szülőkkel való színvonalas együttműködés,  

- az iskolai hagyományok ápolása és új formák kialakítása, 

- egyéb rendkívüli, a munkatervben nem szereplő rendezvények, 

feladatok színvonalas teljesítése, 

- nyílt, őszinte, közösségi szellem kialakításáért és állandó fejlesztéséért 

végzett tevékenység, 

- diák-önkormányzati munkát fejlesztő tevékenység, 

- vállalt társadalmi munka színvonala, 

- a diákönkormányzat irányításában vagy támogatásában végzett munka 

minősége, 

- szakmai vitakörök szervezése, lebonyolítása, 

- iskolai szervezésű külső társadalmi munkában való részvétel, 

- iskolán kívüli közéleti tevékenység, 



- akinek munkáját és magatartását az iskola vezetői, a szaktanácsadók és 

az iskola társadalmi szervezetei is elismerik. 

 

2. A jutalmazás formái és időpontjai 
 

 

1. A tartósan magas színvonalú munkavégzés, a várakozási idő csökkentése 

Kjt. 39. §(3.) bekezdés, 65. §(3.) bekezdés, 77. § is jutalmazási mód lehet. 

 

2. Minőségi bérpótlék odaítélésének szempontjait a következő fő csoportokban 

foglaljuk össze: 

Szakmai tevékenység: 

- szaktanári munka kiemelkedő színvonalon több éven át, 

- szakmai munkaközösség vezetése  

- szakmai munka tartalmi megújulása, új eljárások, módszerek alkalmazása, 

- tehetségfejlesztés, tehetséggondozás, versenyeztetés megyei-országos szinten, 

- sikeres pályázatok lebonyolítása 

- szakmai publikálás 

 

Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulókkal való foglalkozás: 

- beilleszkedésük segítése az osztály és iskolai közösségbe, 

- felzárkóztatásuk folyamatos segítése, 

- gyerek- iskola- család jó kapcsolatának kiépítése 

 

Közösségi élet, szabadidős tevékenység: 

- pályakezdő kollégák patronálása, tapasztalatok átadása, 

- tantestületi életben való aktív részvétel, munkaközösség-vezetői-, osztályfőnöki- , 

évfolyamvezetői teendők példamutató ellátása,  

- iskolai rendezvényeken való aktív közreműködés, 

- versenyek eredményei, táborok szervezése, lebonyolítása, 

- ünnepek, rendezvények, versenyek, vetélkedők szervezése, lebonyolítása 

- diákönkormányzat működésének segítése, 

- szakkörök vezetése, működtetésének segítése, 

- aktív közreműködés a szervezeti élet kialakításában (órarend, ügyeleti rend stb.) 

- pályaválasztási munka segítése, 

- közvetlen környezetünk szépítése, gondozása. 

 

3. Állami kitüntetések: 

Felterjesztés az előírások szerint 

 

4.Jubileumi jutalom  

Jubileumi jutalom fizetendő a közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonya 

függvényében 

 25 év  2 havi 

 30 év  3 havi 

 40 év   5 havi illetmény 

 

A kiemelkedő, ill. a tartósan jó munkát végző közalkalmazott jutalomban részesíthető. 

 



5. Hűségjutalom 

Tárgyjutalom adandó, az iskolában letöltött 15, 25, 35 év után 

 

A jutalmazás időpontjai: 

 
Június: pedagógusnapon, elsődlegesen a pedagógus munkakörben dolgozóknak 

Június: évzárón, az iskolaközösség előtt 

December: a karácsonyi ünnephez kötődően 

Folyamatos: a minőségi bérpótlék megállapítása. 

 

3. Intézményi jutalmazási formák: 
 

 Pénzjutalom a tanév során példamutatóan, kiemelkedően teljesített kötelességek, vagy 

önként vállalt többletfeladatok egyszeri anyagi elismerése. 

 

 Jóléti juttatások 

      következő juttatások adhatók az intézmény közalkalmazottainak: 

                -Beiskolázási támogatás 

          -Jutalomalapból: üdülési csekk, ajándéktárgy utalvány  

 

 

4. A jutalmazásból kizárhatók köre:  
    A vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján az alábbiak szerint szabályozzuk a 

jutalmazásból kizártak körét: 

- Nem adható jutalom annak a dolgozónak, aki: 

                                 6 hónapnál rövidebb ideje dolgozik az iskolában; 

                                 jutalmazás időpontját megelőzően 6 hónapig nem dolgozott; 

                                 a dolgozó fegyelmi büntetésként a tárgyévben vagy azt követően, 

                                 illetve egy év tartamára kizártak a jutalomból; 

                                 munkaköri feladatok bármelyikének felelőtlen elhanyagolása 

 

- A jóléti juttatás nem jár: 

          -a próbaidőn lévő 

         - tartósan betegállományban lévő (3 hónap) közalkalmazottnak  

 

 

 

 

 
 


