2021/01.
TÁJÉKOZTATÓ
az iskolaőr-képzés felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
-

ELŐNYT JELENT

cselekvőképesség;
magyar állampolgárság;
állandó bejelentett belföldi lakóhely;
egészségi, pszichológiai, fizikai erőnléti alkalmasság;
a jogszabály által előírt hatósági erkölcsi bizonyítvány;

-

középfokú (középiskolai, szakiskolai/szakmunkásképző), illetve
ennél magasabb végzettség;
rendvédelmi vagy rendészeti végzettség/tapasztalat;
nevelői-oktatói végzettség/tapasztalat;
a nevelési-oktatási intézmény közigazgatási területén állandó
lakcím, illetve tartózkodási hely;

VÁLASSZA AZ ISKOLAŐR-KÉPZÉST!
Ahhoz, hogy a rendőrségnél iskolaőri beosztásba kerülhessen, szüksége van egy úgynevezett iskolaőr komplex képzésre is, amelyet az egyes
megyei rendőrfőkapitányságok objektumaiban végezhet el.

UGYE ALKALMAS RÁ?
A felvételi egészségi, pszichológiai, valamint fizikai erőnléti alkalmassági vizsgálatokból áll, melyeket az egyes megyei rendőri szervek objektumaiban
folytatnak le.
Ha a felvételi eljárást sikerrel teljesíti felvételt nyer az ön által választott megyei rendőri szervhez, akik ezt követően kezdik meg a komplex képzését.

KÉSZÜLJÖN FEL AZ ISKOLAŐRI SZOLGÁLATRA!
A képzés nappali rendszerű és összesen 1 hónap időtartamú. A képzés sikeres elvégzését követően intézkedésre és kényszerítő eszköz használatára
jogosult, közfeladatot ellátó-, szakmailag felkészített iskolaőr lesz, aki közreműködik a nevelési-oktatási intézmények rendjének – azok területén,
tanítási időben történő – fenntartásában. Feladata lesz a pedagógusokkal és a tanulókkal szembeni erőszakos magatartások, valamint az azokhoz
kapcsolódó egyéb jogsértő cselekmények megelőzése, szükség esetén kényszerítő eszköz alkalmazásával a nevelési-oktatási intézményekben
előforduló jogsértő magatartások megakadályozása.

ILLETMÉNY
A képzés időszakára valamint, sikeres vizsga letétele után vidéki munkavégzési helyszín esetén bruttó 220 000 Ft/hó, Pest megyei és budapesti
munkavégzési helyszín esetén pedig után bruttó 230 000 Ft/hó munkabér.

ILLETMÉNYEN KÍVÜLI JUTTATÁSOK
- cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),
- egyenruházati ellátás

ÉRVÉNYES JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK
-

jelentkezési lap (2021/02. számú nyomtatvány)
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről kiállított igazolás
adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (2021/03. számú nyomtatvány)
részletes, kézzel írt fényképes önéletrajz (aláírva, legfeljebb 2 oldal)
háziorvosi igazolás a fizikai erőnlétről (a 2021/04-1. számú nyomtatvány)
szakiskolai/szakmunkás/érettségi bizonyítvány és OKJ végzettséget igazoló okirat másolata

A rendőri szervnél lefolytatott egészségügyi és pszichológiai vizsgálathoz alábbi iratok beszerzése szükséges
(személyesen kell bemutatni az orvosnak):
- háziorvosi igazolás és háziorvosi kérdőív (2021/04-1. és 2021/04-2. számú nyomtatvány) – A háziorvosi igazolást a jelentkezőnek a fizikai
alkalmassági vizsgálatra kell magával vinni. A háziorvos által kitöltött kérdőívet a Rendőrségen a pályaalkalmassági vizsgálatot végző orvosnak
kell átadni.
- alkalmassági kérdőív (2021/05-1. számú nyomtatvány) – A jelentkező által kitöltött alkalmassági kérdőívet a Rendőrségen a pályaalkalmassági
vizsgálatot végző orvosnak kell átadni.
- „Orvosi Vizsgálatok” nyomtatvány (2021/05-2. számú nyomtatvány) – Csak a személyes adatokat kérő rubrikákat kell kitölteni, a fennmaradó részt
a rendőrség pályaalkalmassági vizsgálatot végző orvosa tölti ki.
- alkalmasság minősítése (2021/6. és 2021/7. számú nyomtatvány) – Itt is csak a személyes adatokat kérő rubrikákat kell kitölteni, a fennmaradó
részt a rendőrség pályaalkalmassági vizsgálatot végző orvosa és pszichológusa tölti ki.
- tájékoztató az EESZT rendszerhez történő hozzáféréshez (2021/08. számú nyomtatvány)

3. oldal

