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Érintett állami fenntartású  

köznevelési intézményben dolgozók 

részére 

 

 

Kedves Kolléga! 

 

A 2020. augusztus 30-i KK/04/00198-6/2020 tájékoztató levelünkbe foglaltak alapján engedje 

meg, hogy további tájékoztatást adjunk az EFOP-3.1.11-19 „Kedvezményezett településeken 

működő állami fenntartású köznevelési intézmények munkájának támogatása” c. projekt 

megvalósításáról. 

 

Tájékoztjuk, hogy a Klebelsberg Központ a Projekt ütemterv szerint 2020. december 

hónapban megkezdi a 2020/2021 tanév első három havi munkájához kapcsolódó 

teljesítések kifizetését.  

 

A projektben végzett munka elismerése 

 

A projektben résztvevők a 2020. szeptember 01. és 2021 január 31. közötti időszakban végzett 

többletmunkájuk alapján részesülnek a projektből anyagi elismerésben. Az elismerés mértéke 

a teljes időszakra vonatkozóan bruttó 500.000,- forint/fő. 

 

A projektben végzett munka elismerésének elszámolása 

 

A projektben résztvevő kollegát bruttó 500.000,- forint illeti meg, amennyiben a teljes projekt 

időszak alatt állományban volt és a megállapított igazolatlan órák száma nem nőtt az előző 

időszak bázisához képest. 

 

 Pedagógusi szinten a pedagógus által megtartott órák esetében nem nőhet a 2019/2020 

I. félévben mért igazolatlan órák számához képest a 2020/2021 tanév I. félévben az 

igazolatlan órák száma.  

 A nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottak esetében pedig nem nőhet a 2019/2020 

I. félévben intézményi szinten mért igazolatlan órák számához képest a 2020/2021 tanév 

I. félévben az igazolatlan órák száma. 

 

A projekt keretében havi szintű teljesítésigazolás van, azaz hónap elejétől annak végéig 

állományba kell lennie a projektbe bevont kollegának, tört hónap esetében az adott naptári 

hónap nem számolható el a projektben. 

 

A projekten belül két kifizetést tervezünk a résztvevők részére az alábbiak szerint: 

 2020. decemberi kifizetés, ami a 2020. szeptembertől novemberig terjedő időszakot 

érinti, 

 2021. februári kifizetés, ami a 2020. december és 2021 januári időszakot érinti. 
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Kérjük, hogy a kifizetésekhez kapcsolódó adminisztrációt a héten – 2020. december 04. 10.00 

óráig – legyenek kedvesek ellenőrizni, hogy  

 

 ha Ön pedagógusként vesz részt a projektben akkor kérjük a KRÉTA „Tanóra 

naplózása” funkció „Tanóra adatai” pontban a „Tanóra tulajdonságai” alatt az „EFOP-

3.1.11-19 PROJEKT – Pedagógus” menüpontot használva megtörténtek-e a tanórák 

jelölése. 

 

 ha Ön nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő kollégaként vesz részt a projektben 

akkor kérjük a KRÉTA „Tanóra naplózása” funkció „Tanóra adatai” pontban a „Tanóra 

tulajdonságai” alatt az „EFOP-3.1.11-19 PROJEKT – NOKS” menüpontot használva 

megtörténtek-e szükséges jelölések elvégzése. 

 

 az igazolatlan hiányzásokhoz kapcsolódó adminisztráció teljeskörűsége biztosított a 

KRÉTA rendszerben. 

 

Köszönjük! 

 

A projekthez kapcsolódó további tájékoztatás biztosítása 

 

A Központ a tankerületi központokkal közösen a projekthez kapcsolódóan kialakítja azt a 

kapcsolattartói rendszert, amely támogatja a projekt végrehajtását, illetve aktuális 

információkkal fogja ellátni a projektben résztvevőket. 

 

A programhoz kapcsolódó kérdéseit, kérjük a tankerületi központon keresztül legyen kedves 

részünkre megküldeni. 

 

 

Munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk! 

 

 

Budapest, 2020. december 01. 

 

Tisztelettel: 
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