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Hatálya: 

Hatálya kiterjed az intézetben tartózkodó előzetes letartóztatásban lévő, a javítóintézeti 

nevelésre utalt és az utógondozotti ellátásban részesülő fiatalokra. 

 

A pedagógiai célzatú figyelmeztetések alkalmazásának indokoltsága: 

 

A javítóintézet szakmai programjában meghatározott célok elérésének érdekében a nevelési 

csoportok, az iskolai oktatást és a munkafoglalkoztatást végző részlegek egyaránt fontos 

nevelési eszköznek tartják a fiatalok magatartásának, tanulmányi előmenetelének és 

munkavégzésének értékelését. Ehhez a pozitív megerősítés módszerét alkalmazzák, 

ugyanakkor szükséges a nem megfelelő magatartásra, iskolai teljesítményre és 

munkavégzésre való azonnali reagálás, visszajelzés.  

Célja: az intézeti szabályok és a Házirend ellen vétő fiatalok helytelen viszonyulásának 

korrigálása, az emberi együttélés szabályainak, normáinak betartatása. 

A pedagógiai célzatú figyelmeztetések alkalmazásánál a következő alapelveket vettük 

figyelembe: 

- következetes és kiszámítható legyen, 

- egyértelmű legyen, hogy mire vonatkozik és miért, 

- intenzitását tekintve ne legyen aránytalan, 

- a túl szigorú büntetés a gátlások generalizálódását, önbizalom hiányt okoznak, 

- csak akkor hatékony, ha olyan valaki alkalmazza, akit elfogad a fiatal, 

- csak akkor alkalmazható, ha a normaszegés szándékos volt, és az általa okozott eszmei 

vagy fizikai kár belátható, 

- fontos, hogy a figyelmeztetéshez megfelelő magyarázat fűződjön, ami felhívja a 

figyelmet az okozott kárra, vétségre, 

- az elkövető beleképzelje magát az áldozat szerepébe, arra sarkallja, hogy hozza helyre 

az okozott kárt, javítsa ki az elkövetett vétséget. 

A hatékonyság érdekében: 

- a pozitív viselkedést kell vonzóvá tenni, 

- a figyelmeztetéssel párhuzamosan kapjon az elkövető ajánlatot arra vonatkozóan, ami 

pótolja a nem kívánatos viselkedést, 

- azonnali, megfelelően arányos és következetes legyen, 

- kövesse magyarázat arra vonatkozóan, miért volt helytelen az adott viselkedés, 

- ne váltson ki agressziót, 
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- nem elég a hibákat feltárni, meg kell mutatni a helyes utat. 

 

Pedagógiai célzatú figyelmeztetések alkalmazása 

 

Indokai, feltételei lehetnek többek között: 

- a Házirend, és az intézeti szabályok kisebb mértékű megszegése, 

- az elvártakhoz képest negatív irányba forduló fiatalok figyelmének felhívása a 

megfelelő magatartásra, viselkedésre, munkavégzésre, 

- a felnőttekkel és társakkal történő tiszteletlen viselkedés, 

- kötelező és szabadidős foglalkozásokon való viselkedésért, inaktív munkavégzésért. 

 

Az 1. szintű pedagógiai célzatú figyelmeztetés lehet szóbeli és írásbeli egyaránt. Szóbeli 

figyelmeztetés esetén fegyelmezési lapot nem kell kiállítani, a gyerekkel közvetlenül 

foglalkozó felnőtt saját hatáskörben dönt a figyelmeztetés odaítéléséről. Írásbeli 

figyelmeztetés esetén fegyelmezési lapot kiállító munkatárs a figyelmeztetésről tájékoztatja az 

érintett fiatalt és a részlegért felelős vezetőt. 

Formája, fokozatai: 

-  nevelőtanári figyelmeztetés 

- tanári figyelmeztetés 

- szakoktatói figyelmeztetés 

- nevelőtanári megrovás 

- tanári megrovás 

- szakoktatói megrovás 

 

2. szintű pedagógiai célzatú figyelmeztetés alkalmazható abban az esetben, amikor az 1. 

szintű figyelmeztetések nem hozták meg a kellő eredményt, de a vétség mértéke nem éri el a 

fegyelmi vétség mértékét. Ennek fokozatai: 

 

- tantestületi figyelmeztetés 

- otthonvezetői figyelmeztetés 

- tantestületi megrovás 

- otthonvezetői megrovás 

- igazgatóhelyettesi megrovás 
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- a kedvezmények megvonása (jutalomlátogatás, a már megkapott látogatás idejének 

csökkentése, stb.) 

2. szintű pedagógiai célzatú figyelmeztetés csak írásban adható, közvetlenül a fiatallal 

dolgozó munkatárs javaslatára. A fegyelmezési lapot osztályfőnök, szakoktató, csoportvezető 

nevelő állítja ki és a területért felelős vezető egyetértési jogot gyakorol. 

 

Írásbeli pedagógiai célzatú figyelmeztetések a fiatal nevelési naplójában dokumentálásra 

kerülnek az időpont, a figyelmeztetési forma megnevezésével és az elkövetett cselekmény 

rövid leírásával. 

A hivatalos szerveknek íródott jellemzésekben fel kell tüntetni a jutalmazási formák, az 

esetleges fegyelmi vétségek feltüntetése mellett a pedagógiai célzatú figyelmeztetéseket is. 


