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1. §
Jogszabályi háttér
(1) A Debreceni Egyetem vezetőpedagógusokra vonatkozó szabályzatának jogszabályi
hátterét az alábbi törvények és rendeletek jelentik:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet.
- 87/2015. (IV. 9.) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
2. §
A szabályzat hatálya
(1) Jelen szabályzat hatálya a Debreceni Egyetem gyakorló köznevelési intézményeinek
pedagógusaira, óvodapedagógusaira (továbbiakban: vezetőpedagógus) terjed ki.
3. §
Vezetőpedagógusi megbízás feltételei
(1) Vezetőpedagógusi megbízást az a legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus
kaphat, aki rendelkezik
- pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel,
- pedagógus-szakvizsgával vagy a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez
és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal
vagy doktori cselekmény alapján szerzett doktori címmel,
- a nevelő-oktató munkában, pedagógiai szakszolgálatban eltöltött legalább
ötéves szakmai gyakorlattal.
(2) Vezetőpedagógusi megbízás esetén előnyt jelent
- a Mesterpedagógus fokozat,
- a Kutatótanár fokozat,
- a gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsga,
- a gyakorlatvezető óvodapedagógus szakvizsga, valamint
- az ezeknek megfeleltethető további szakvizsga.
(3) Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus kivételes esetben, egyedi mérlegelés
alapján, a tanárképzés és óvodapedagógus-képzés gyakorlati képzési szükségleteihez
igazodva és kizárólag 1 tanévre/nevelési évre szóló határozott időre kaphat
vezetőpedagógusi megbízást.
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(4) Vezetőpedagógusi feladatok ellátására kizárólag 1 tanévre/nevelési évre szóló
határozott időre kaphat fölkérést az a nem egyetemi fenntartású köznevelési
intézményben dolgozó pedagógus, aki az (1)–(2) bekezdésben foglalt feltéteknek
megfelel.
4. §
Megbízás és a megbízás visszavonásának jogköre
(1) A vezetőpedagógus megbízásának és a megbízás visszavonásának jogát a rektor
– a bérgazdálkodást érintő kérdésekben a kancellár,
– a szakmai kompetencia tekintetében a tanárképzési főigazgató,
– a tantárgyfelosztást illetően az oktatási igazgató, valamint
– az intézményvezető
véleményének kikérésével gyakorolja.
5. §
A megbízás időtartama és felülvizsgálata
(1) A vezetőpedagógus megbízása – a 3. § (3)–(4) bekezdéseiben foglaltak kivételével –
határozatlan időre szól.
(2) Minden vezetőpedagógusról négyévente belső ellenőrzési/minőségbiztosítási értékelés
készül. Ennek eredményét ismételt megbízáskor vagy a megbízás visszavonásakor
figyelembe kell venni.
(3) A vezetőpedagógus óraszámát a gyakorlóintézmény vezetője – a tantárgyfelosztás
ismeretében, az intézményi működés érdekének figyelembe vételével, a jogszabályi
keretek között – állapítja meg.
(4) A megbízásokat tanévenként/nevelési évenként a tanárképzési főigazgató és az oktatási
igazgató felülvizsgálja. Eljárásuk során figyelembe veszik
- a következő tanévben/nevelési évben gyakorlatot folytató tanár és
óvodapedagógus szakos hallgatók létszámát,
- a gyakorló köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, illetve az óvodai
létszámot.
(5) Az eljárás eredményére tekintettel a megbízást a rektor visszavonhatja.
6. §
A megbízás megszűnése
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(1) A vezetőpedagógus megbízása megszűnik, amennyiben
- a 3. § (3)–(4) bekezdéseiben nevesített határozott idejű megbízás lejár,
- a megbízást a rektor visszavonja,
- a vezetőpedagógus lemond,
- a vezetőpedagógus foglalkoztatási jogviszonya megszűnik.
7. §
Záradék
(1) A szabályzatot a Szenátus 2017. február 23-án a 47/2017. (II. 23.) számú határozatával
elfogadta.
(2) A szabályzat 2017. február 24-én lép hatályba.
Debrecen, 2017. február 23.
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán s.k.
rektor
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