FELHÍVÁS
Jubileumi díszdiplomák igényléséről
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 2021-ben is jubileumi díszoklevelet adományoz azoknak
a pedagógusoknak, akik tanítói, óvodapedagógusi oklevelüket 50, 60, 65, 70 illetőleg 75 éve
szerezték.
Az adományozás feltételei:
- pedagógus pályán eltöltött 30 év munkaviszony;
- eredményes munkavégzés, közmegbecsülésre méltó magatartás;
- különös méltánylást érdemlő esetben akkor is adományozható a díszoklevél, ha az
oktatásban eltöltött munkaviszony 30 évnél kevesebb;
- a pedagógus tanítói, illetve óvó pedagógusi oklevelét intézményünk jogelőd (Budapesti
XII. kerületi Állami Tanítóképző-intézet), illetve állami népiskolai tanító- és
óvóképzőintézményben, valamint a jogutóddal nem rendelkező felekezeti intézményben
szerezte.
A díszoklevél adományozását a Karnál lehet kezdeményezni.
A kérelem benyújtására jogosultak köre:
- a pedagógus;
- a pedagógus közeli hozzátartozója (ebben az esetben a rokonsági fok igazolása
szükséges);
- a pedagógus utolsó munkahelyének vezetője;
- a lakhely szerint illetékes önkormányzat; - pedagógus szakszervezet által.

A dokumentumok beadási határideje: 2021. március 31.
A kérelem benyújtásának lehetséges módjai:
- postai úton a Kar részére megküldve: ELTE TÓK Dékáni Titkárság (1126 Budapest,
Kiss János altb. u. 40.)
- elektronikus úton e-mail-ben: palfalvi.judit@tok.elte.hu vagy dekanhiv@tok.elte.hu címre
szkennelve elküldve.
A határidő elmulasztása esetén a kérelem az adott évben nem kerül elbírálásra, csak a
következőben.
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A díszoklevél adományozása iránti kérelemhez csatolni kell:
-

a pedagógus személyi adatait tartalmazó igénylő lapot
az eredeti oklevél fénymásolatát
rövid szakmai önéletrajzot
a pedagóguspályán eltöltött idő megjelölésével; pedagógusi pályán eltöltött 30 év
igazolását (munkakönyv fénymásolata vagy a volt munkahely igazolása); ha a Kar
adományozott már díszoklevelet, akkor elegendő annak a másolatát az igénylő
laphoz csatolni

Igényelhető oklevelek:
-

Arany – 50 év után;
Gyémánt – 60 év után;
Vas – 65 év után;
Rubin - 70 év után;
Platina – 75 év után.

A díszoklevél átvételének lehetséges módjai – az igénylőlapon kérjük minden esetben
jelezni:
- lakóhelyen (postai küldeményként);
- egyéb postai címen
Az oklevéligényléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a Kar honlapján a Kari vezetés,
Dékáni Hivatal, Jubileumi diploma menüpontban elérhető, illetve az ügyintézőtől kérhető.
A diploma igénylése ingyenes. Az oklevéllel semmilyen juttatás nem jár.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét. Megértését köszönjük!
Személyesen érdeklődni a Dékáni Titkárságon lehet a 487-8188–as telefonszámon, illetve a
dekanhiv@tok.elte.hu e-mail címen.
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