
 

 

Új év  a köznevelésben 

 

 
 

Koncepcionális 

újdonságok és  

a mindennapi munkához 

kapcsolódó változások 



 

Miről lesz szó? 

 
• Hogyan változik a nemzeti 

köznevelési és szakképzési 

törvény 2018-ban  

• Ebből következő intézményi 

teendők 

• A hatósági és törvényességi 

ellenőrzés újdonságai 

Intézményvezetői hatáskörben, 

munkáltatói jogkörben jelentkező 

feladatok  



 

Szabályozási 

háttérkörnyezet 

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 

• 2011. évi CLXXXVII. törvény a 

szakképzésről  

• 2016. évi CL. törvény az általános 

közigazgatási rendtartásról 

• 2012. évi törvény a munka 

törvénykönyvéről  

• 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet  

 



 

Koncepcionális 

változások 

  
  Új Nemzeti Alaptanterv  

 



 

 
Koncepcionális változások  
 

 

 
Pedagógusképzés rendszerének 

alakulása 

• Az osztatlan tanárképzésben már 

1 év a szakmai gyakorlat ideje  

• része az életpályának 

• a képzés záró szakaszában 

• gyakorló helyek 

• közösségi szolgálat 

 



Pedagógus továbbképzés 

rendszerének alakulása 

• Felsőoktatási intézményekhez 

kerül  

• POK logisztikai feladatok 

• Kreditpontrendszer változása  

 

 

 
Koncepcionális változások  
 

 

 



 

 

Gyakorlati változások 

  

 

NKT 2018. évi módosítása és az 

abból adódó intézményi teendők 
KIRÁNDULÁSOK 

41.§ (4) Az intézmény nyilvántartja, hogy a 

tanuló hányadik évfolyamon, mely 

országban vett részt határon túli 

kiránduláson. 

NKT. 59. §/A A többnapos tanulmányi és a 

külföldi iskolai kirándulások esetében – 

külön jogszabályban meghatározott – 

felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának 

vagy a szervezőnek, amelynek 

kedvezményezettje a tanuló. 

 



KIRÁNDULÁSOK 

A nevelési-oktatási intézmények által 

szervezett országhatárt átlépő 

autóbuszos kirándulások biztonságáról 

szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 

• éjszakai utazás tilalma (23:00 és 24:00) 

• autóbuszra vonatkozó előírások  

• járművezetők egészségi 

alkalmasságának igazolása 

Közlekedés- és utasbiztonsági kiadvány 

az autóbuszos kirándulásokról 

 



 

Gyakorlati változások 

 

 
Honvédelmi intézkedési terv  

Különleges jogrend esetére 

• 2018. június 30-ig elektronikusan 

kell megküldeni az EMMI-be 

• OH levél tartalmazza a formátumot 

és mintát is csatolt 

• Fenntartó részére legkésőbb: 

május 31. 

 



Gyakorlati változások 

24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet 

• Az országos kompetenciamérés 

tartalmi keretei 

• Tanulmányok alatti vizsga szabályai – 

főként középiskola 

• Történelmi Atlasz használata 

• Minősítés, önértékelés technikai 

lépéseiben változás 

 



Megszűnik a beilleszkedési, tanulási 

és magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók tantárgyi és tantárgyrészi 

értékelés alóli felmentésének jogi 

lehetősége 

2017. november 02. EMMI levél 

 

Gyakorlati változások 



Tanfelügyeleti ellenőrzés és 

az intézményi önértékelés 

megváltozott szabályai 

Intézményellenőrzés esetén bővült a 

feltöltendő kör: 

• Intézményellenőrzés esetén fel kell 

tölteni az ellenőrzés évét megelőző 

öt évben lebonyolított országos 

mérések eredményeit, 

kiértékelését, az azokkal 

kapcsolatos intézkedéseket 

bemutató dokumentumokat.  

 



 

Tanfelügyeleti ellenőrzés és az 

intézményi önértékelés  

 
• Ha tanfelügyeleti ellenőrzésének kijelölt 

időpontja előtt megváltozik a pedagógus 

munkáltatója, a portfólió feltöltésére 

szolgáló informatikai hozzáférést úgy kell 

biztosítani, hogy a portfólió feltöltött 

elemeinek módosítására legalább tizenöt 

nap álljon rendelkezésre. 

• Intézményvezető ellenőrzése esetén, ha az 

intézményvezető nem közalkalmazott, 

vezetési programot tölt fel az informatikai 

támogató rendszerbe  

 



Tanfelügyeleti ellenőrzés és 

az intézményi önértékelés 

• az intézményellenőrzés lezárását 

követően a következő 

tanfelügyeleti ciklusra kidolgozott  

öt évre szóló intézkedési tervet az 

intézményvezető küldi meg a 

fenntartó számára.  

• A tanfelügyeleti ellenőrzésben 

szakképző intézményben nem 

feltétel, hogy az ellenőrzést végző 

szakmai szakértő legyen 

 

 



Hatósági ellenőrzések 

 
Új tárgykör: 

 A tanulói fegyelmi eljárás 

megszervezésére, lefolytatására 

és döntéshozatalra vonatkozó 

rendelkezések megtartása 

 



Mikor indítható? 

• Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és 

súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal fegyelmi 

büntetésben részesíthető.  

• SZMSZ, házirend előírásainak 

megsértése  

Kizárás az iskolából. fegyelmi büntetés 

pedig csak rendkívüli vagy ismétlődő 

fegyelmi vétség esetén alkalmazható 

Fegyelmi eljárás kérdései 

Fenntartói egyeztetés 

 



 

 

A köznevelés rendszerében 

hozott döntésekkel 

kapcsolatos szabályok 

 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény  

• Jogorvoslati kérelem elbírálása során:  

 Ákr. eljárási szabályai 

• Szóhasználat 

• Határidők számítása (pl. Jogorvoslat) 

 Általános szabály: 60 nap, de a speciális 

szabály ha másként rendelkezik, az az 

irányadó 

 

 

 



Bérezés 

 Átsorolás 

2018. január 1.  

 Kötelező legkisebb munkabér: 138.000 Ft. 

 Garantált bérminimum: 108.500 Ft. 
 

Életpálya rendelet 32/A. nem változott 

 A pedagógus szakképzettséggel nem 

rendelkező nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő minimálbére vagy 

garantált bérminimuma jogosult 

foglalkoztatott munkabérét korrigálni 

szükséges 107 %-ra illetve ez munkáltatói 

mérlegelés szerint 3 %-kal megnövelhető. 

 



Bérezés 

Bérdifferenciálás 

• Az intézményekben a nevelőtestületnek el kell 

fogadni a kompetencia és teljesítményalapú 

értékelési rendszer részeként kidolgozott helyi 

szabályozást, amely a pedagógus 

munkavégzése színvonalát, nyújtott 

munkateljesítményét értékeli, és ennek 

alapján történik differenciálás a törvényben 

meghatározott %-okra tekintettel. 

• Összhang a belső szabályozókkal (munkaterv, 

intézményi önértékelés)  

• Fenntartó részére tájékoztatásul (Május 31.) 

 

 



Az újdonságok véget értek 

- 

Jön a folytatás… 


