45/2014.(X.27.)EMMI rendelet
intézményvezetői segédanyag
Érintett jogszabályok:
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. Törvény
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a
szakképzés-és felnőttképzéshez
kapcsolódóan

Az iskolai évfolyamok számozása
1.§ R. 45/2014 EMMI
e)2 az Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja előkészítő évfolyamának
9/AJTP,
f)3 az Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja előkészítő évfolyamának
9/AJKP
(2) Az R. 2. § (2) bekezdése a következő g)–i) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdéstől eltérően]
„g) az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskolák
kötelező előkészítő évfolyamának 9/E,
h) a kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatást folytató szakiskolai – közismereti
kerettantervben foglalt követelmények vagy a középiskola tizedik évfolyamának teljesítését követő
– szakképzési évfolyamoknak Ksz/11, Ksz/12,
i) a szakközépiskolák szakiskolai végzettséggel rendelkező tanulók érettségire történő felkészítését
végző évfolyamának Szé/12/1, Szé/12/2”
(az elnevezése.)

A házirend
5. § (1) A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni
a) a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó
előírásokat,
b) a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a
tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait,
c) a szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a
nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét,
d) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és
formáit,
e) a gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formáit,
f) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit,
g) elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módját,
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét.

2.§ A R. 5.§ (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
„i) a tankönyvellátás iskolán belüli szabályait.”

A pedagógiai program
7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza

3. § Az R. 7. §-a a következő (9) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) A két tanítási nyelvű iskola a két tanítási
nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
szóló jogszabály, a nemzetiségi nevelést-oktatást
végző iskola a nemzetiség óvodai nevelésének
irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról szóló jogszabály alapján
készíti el helyi tantervét.”

A kollégium pedagógiai programja
a) a kollégium nevelési alapelveit, értékeit,
célkitűzéseit,
4. § Az R. 10. § a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A kollégium pedagógiai programja)
„a) a kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának kiadásáról szóló
jogszabályban meghatározottaknak megfelelően
a kollégiumi nevelés alapelveit, értékeit,
célkitűzéseit,”
(tartalmazza.)

A sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók
5. § Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
a) óvodai nevelése esetén az óvoda pedagógiai programja a sajátos
nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális
fejlesztő tevékenységet,
b) iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv a
fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot
is tartalmazza, figyelemmel a Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályban
foglaltakra.”

Az iskolai foglalkozások megszervezésének helye
6. § Az R. 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) Az óvodai, iskolai, kollégiumi foglalkozásokat az óvoda, a
kollégium helyiségeiben, az iskola tantermeiben, illetve egyéb, a
foglalkozás megtartására alkalmas helyen kell megszervezni. Az
óvodán, iskolán, kollégiumon kívül akkor szervezhető foglalkozás,
ha a gyermekek, tanulók intézményi felügyelete a külső helyszínen,
továbbá az oda-és visszajutás közben biztosított. Az óvodán,
iskolán kívül szervezett foglalkozásról a szülőt előzetesen
tájékoztatni kell. Abban az esetben, ha a külső helyszínre történő
eljutás akadályozza más tanítási óra megtartását, gondoskodni kell
a kiesett tanítási óra pótlásáról.”

A nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztásának általános szabályai

Szabadon választott tanítási óra
(5) Az iskolának minden év május 20-áig fel kell
mérnie, hogy a tanuló
7. § Az R. 14. § (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(5) Az iskolának – az alapfokú művészeti
iskola kivételével – minden év május 20-áig fel
kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanítási
évben milyen szabadon választott tanítási órán
kíván részt venni.”

A nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztásának általános szabálya
A tanítási óra ideje
(2) Elméleti oktatás keretében a tanítási óra ideje negyvenöt perc. Az iskola ennél rövidebb vagy hosszabb tanítási
órát is szervezhet azzal a megkötéssel, hogy a tanítási óra ideje kilencven percnél nem lehet hosszabb, és az egy
tanítási napon a tanulók kötelező tanórai foglalkozásainak felső határára vonatkozó rendelkezések szerint tartható
kötelező tanórai foglalkozások számításánál a tanítási órákat negyvenöt perces órákra átszámítva kell figyelembe
venni.
(3) A tanítási órák és az egyéb foglalkozások között a tanulók részére szünetet kell tartani. A szünetek, ideértve a
főétkezésre biztosított hosszabb szünet rendjét az iskola házirendje határozza meg.

8. § Az R. 16. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Elméleti oktatás keretében a tanítási óra ideje negyvenöt perc. Az iskola ennél rövidebb
vagy hosszabb tanítási órát is szervezhet azzal a megkötéssel, hogy a tanítási óra ideje
harmincöt percnél nem lehet rövidebb és százharmincöt percnél nem lehet hosszabb, és az egy
tanítási napon a tanulók kötelező tanórai foglalkozásainak felső határára vonatkozó
rendelkezések szerint tartható kötelező tanórai foglalkozások számításánál a tanítási órákat
negyvenöt perces órákra átszámítva kell figyelembe venni.

(3) A tanítási órák és az egyéb foglalkozások között a tanulók részére szünetet kell tartani. A
szünetek, ideértve a többi szünet időtartamánál hosszabb, főétkezésre biztosított szünet rendjét
az iskola házirendje határozza meg.”

Alapfokú művészeti iskola
9. § Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) Alapfokú művészeti iskolában a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a tanuló térítési díj ellenében – vagy az Nkt. alapján az
alapfokú művészetoktatásban ingyenesen résztvevők esetében ingyenesen – igénybe vett heti tanórai
foglalkozásainak összes időtartama nem haladhatja meg a háromszáz percet.
(2) Alapfokú művészeti iskolában a tanítási év átlagában, tanítási hetenként a tanuló részére kötelezően
biztosított négy – előképzőben csoportos főtárgy esetén kettő – foglalkozás együttes időtartama

a) alapfokú és továbbképző évfolyamokon zeneművészeti ágban csak egyéni foglalkozás vagy egyéni és
csoportos foglalkozás esetén legalább százötven perc, ide értve a zeneművészeti ág egyéni foglalkozású
előképző évfolyamait is,
b) alapfokú és továbbképző évfolyamokon kizárólag csoportos foglalkozás esetén – minden művészeti ágban
– legalább száznyolcvan perc,
c) előképző évfolyamokban zeneművészeti ág csoportos főtárgy, valamint a többi művészeti ág képzéseiben
legalább kilencven perc.
(3) Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt vagy egy alapfokú művészeti
iskolában több művészeti ág, több tanszak képzésében vesz részt, a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a
szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, melyik művészeti ágban, melyik tanszakon
vesz részt térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett a képzésben. Az intézmény vezetője köteles a szülőtől a
107. § f ) pontjában előírt nyilatkozatot beszerezni.”

Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

20. § (1)10 Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó
az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás
első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a
saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában
működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.
10. § (1) Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó
az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda
honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a
fenntartó nem települési önkormányzat.”

Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles
beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott
időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt.
(2) Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét
köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.”

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az
általános iskolai, alapfokú művészeti iskolai felvétel, a
tanulói jogviszony keletkezése
22. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás
idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a
kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos
módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

11. § Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás
idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről
a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a
helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően
legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén
működő
települési
önkormányzatok,
továbbá
az
állami
intézményfenntartó központ
(a továbbiakban: Központ) részére.”

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az
általános iskolai, alapfokú művészeti iskolai felvétel, a
tanulói jogviszony keletkezése
(8) Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve a magántanulót is – az iskola tartja nyilván. Az
iskola a vele tanulói jogviszonyban álló és a 49. § (1)–(3) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján
vendégtanulói jogviszony létesítésére engedélyt kapott tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a
tanköteles tanuló iskolát változtat, további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő
iskola feladata. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait
külföldön folytatja. Az iskola kivezeti a nyilvántartásából azt a tanulót, akinek tanulói jogviszonya
kérelmére a tankötelezettség megszűnését követően megszűnik.

12. § Az R. 23. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve a magántanulót is – az iskola
tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló és a 49. § (1)–(3)
bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján vendégtanulói jogviszony létesítésére
engedélyt kapott tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló
iskolát változtat, akkor a tanuló további nyilvántartása az átadó iskola értesítése
alapján az átvevő iskola feladata, és a tanuló adatait az átadó iskola a járási hivatal
egyidejű értesítése mellett tizenöt napon belül törli nyilvántartásából. Az iskola
nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön
folytatja.”

A kötelező felvételt biztosító iskola
kijelölésével kapcsolatos szabályok
(6) Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján
dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás
lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül
is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges
helyzete indokolj

13. § Az R. 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes
felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett
csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi,
átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának
részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A hátrányos
helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi kérelmének
teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt
különleges helyzete indokolja.”

A középfokú iskolákba történő jelentkezés
rendje és a felvételi eljárás szabályai
(4) Amennyiben a középiskola valamely tanulmányi területen felvételi
eljárásában a jelentkezők számára egyik vagy mindkét tárgyból előírja
a központi írásbeli vizsgát, köteles mindkét tárgyból meghirdetni és
megszervezni azt.
14. § Az R. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(4) Amennyiben a középiskola valamely tanulmányi
területen felvételi eljárásában a jelentkezők számára
egyik vagy mindkét tárgyból előírja a központi írásbeli
vizsgát, az adott évfolyamra történő felvételi eljárás
során köteles mindkét tárgyból meghirdetni és
megszervezni azt.”

A középfokú iskolákba történő jelentkezés
rendje és a felvételi eljárás szabályai
32. § (1) A hivatal szeptember 30-áig honlapján közlemény formájában nyilvánosságra
hozza az adott tanévre vonatkozóan a középfokú iskolák tanulmányi területeinek
meghatározási formáját.

e) ha az iskola szóbeli vizsgát szervez, a vizsga követelményeit, a vizsga
időpontját és helyét,
15. § Az R. 32. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

(A felvételi tájékoztató tartalmazza)
„e) ha az iskola szóbeli vizsgát vagy a 27. § (5)
bekezdése szerinti képesség-, készségfelmérést szervez,
a vizsga vagy a felmérés követelményeit, időpontját és
helyét,”

A középfokú iskolákba történő jelentkezés
rendje és a felvételi eljárás szabályai
(3) Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a
jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság
véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését határozat formájában hozza meg. Az igazgató
döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök
biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga
meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.
16. § Az R. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a
központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet,
valamint a szakértői bizottság véleményét. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola
igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a
központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató döntésében
rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök
biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga
meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.”

Az általános iskola tanulója esetében a
felvételi lapok kitöltésének változása
(2) Ha a kiskorú tanköteles tanuló a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb
évfolyamra jelentkezik, a felvételi lapjait a szülő is kitöltheti és a jelentkezési
lapot megküldheti a felvételt hirdető középiskolába a tanulói adatlapot pedig a
Felvételi Központba. Az általános iskola ebben az esetben is megszervezheti a
felvételi lapok kitöltését és továbbítását.
17. § Az R. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a kiskorú tanköteles tanuló a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb
évfolyamra jelentkezik, a felvételi lapjait a szülő is kitöltheti és a
jelentkezési lapot közvetlenül megküldheti a felvételt hirdető
középiskolába, a tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba. A szülő
kérése alapján az általános iskola is megszervezheti a felvételi lapok
kitöltését és továbbítását.”

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjába

18. § Az R. 46. §-át megelőző 14. alcím
címének helyébe a következő rendelkezés
lép:
„14.
Felvétel
az
Arany
Tehetséggondozó Programba”

János

Kivette a hátrányos helyzet fogalmat!!!

Az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi,
externátusi elhelyezés, a kollégiumi tagság megszűnése
(4)25 A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven
belül igazolatlanul harminc tanítási óránál – alapfokú művészeti iskolában tíz tanítási óránál – többet
mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal
írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A gyakorlati képzés esetén az
igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire a szakképzésről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit
is alkalmazni kell. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú
tanuló esetén a szülőt.
19. § Az R. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási
éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál – alapfokú művészeti iskolában tíz tanítási
óránál – többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt
legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A
gyakorlati képzés esetén az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire a szakképzésről szóló
törvény vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell. A tanulói jogviszony megszűnéséről az
iskola írásban értesíti a tanulót, önálló jövedelemmel nem rendelkező és a szülővel közös
háztartásban élő nagykorú tanuló esetén a szülőt is, kiskorú tanuló esetén a szülőt.”

A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos
szabályok
20. § Az R. 51. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg az 51. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése
alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben
igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló
igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát
vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója – a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban –
értesíti

A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos
szabályok
a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, valamint az általános szabálysértési
hatóságként eljáró járási hivatalt,
b) tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a
területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén –
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével – a gyermekjóléti
szolgálatot.
(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és –
szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít,
amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket,
a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével,
a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos,
továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.”

A fegyelmi és kártérítési felelősség
(2) Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind
a sérelmet elszenvedő fél, mind a kötelességszegő tanuló elfogad. Az
oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt működő intézményben
működő oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője felkérhető az
egyeztetés levezetésére.

21. § Az R. 54. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy
vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél és a
kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad.”

Az oktatásügyi közvetítő eljárás
62. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető
okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a
gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, segítséget
kérhet az oktatásügyi közvetítői szolgálattól vagy más, az ifjúságvédelmi,
családjogi területen működő szolgálattól.

22. § Az R. 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető
okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a
gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt,
segítséget kérhet konfliktuskezelési szaktanácsadótól, valamint az
ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól.”

Az országos pedagógiai mérések
(5) Az országos mérések keretében az érintett nevelési-oktatási intézmények elvégzik az adatfelvételt. Az adatfelvétel
hivatal által meghatározott szabályainak betartásáért és az adatfelvétel során szolgáltatott adatok valódiságáért az
iskola vezetője a felelős. A hivatal a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ütemezés alapján
összegyűjti a méréshez alkalmazott feladatlapokat és kérdőíveket, továbbá gondoskodik azok feldolgozásáról. A
hivatal előállítja az országos mutatókat és az elemzés szempontjából releváns részminták alapstatisztikáit, valamint
azokat az összevont mutatókat, amelyek alapján az iskola és a fenntartó összehasonlíthatja az iskola teljesítményét az
országos mutatókkal és a hasonló helyzetű iskolák statisztikai jellemzőivel.
23. § (1) Az R. 79. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az országos mérések keretében az érintett nevelési-oktatási intézmények
elvégzik az adatfelvételt.
Az adatfelvétel hivatal által meghatározott szabályainak betartásáért és az
adatfelvétel során szolgáltatott adatok valódiságáért az iskola vezetője a felelős. A
hivatal az idegen nyelvi mérés kivételével összegyűjti a méréshez alkalmazott
feladatlapokat és kérdőíveket, továbbá gondoskodik azok feldolgozásáról. A hivatal
előállítja az országos mutatókat és az elemzés szempontjából releváns részminták
alapstatisztikáit, valamint azokat az összevont mutatókat, amelyek alapján az
iskola és a fenntartó összehasonlíthatja az iskola teljesítményét az országos
mutatókkal és a hasonló helyzetű iskolák statisztikai jellemzőivel.”

Az országos pedagógiai mérések
(6)44 Az Nkt. 80. § (2) bekezdése szerinti

(2) Az R. 79. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése szerinti
a) 6. évfolyamos mérésben a 2. § (2) bekezdése szerinti 5/NY elnevezésű nyelvi előkészítő
évfolyamot vagy 5/N elnevezésű nemzetiségi előkészítő évfolyamot elvégzett tanulók az 5.
évfolyamon,
b) 8. évfolyamos mérésben a 2. § (2) bekezdése szerinti 5/NY, 7/NY elnevezésű nyelvi előkészítő
évfolyamot vagy 5/N, 7/N elnevezésű nemzetiségi előkészítő évfolyamot elvégzett tanulók a 7.
évfolyamon,
c) 10. évfolyamos mérésben a 2. § (2) bekezdése szerinti 5/NY, 7/NY, 9/NY vagy 9Kny
elnevezésű nyelvi előkészítő évfolyamot, az 5/N, 7/N, 9/N elnevezésű nemzetiségi előkészítő
évfolyamot vagy az Arany János Tehetséggondozó Program 9/AJTP és az Arany János
Kollégiumi Program 9/AJKP előkészítő évfolyamot elvégzett tanulók a 9. évfolyamon,
d) 10. évfolyamos mérésben a 2. § (2) bekezdése szerint a Hídprogram keretében tanulók a
H/II/1. elnevezésű évfolyamon, majd középiskolai továbbhaladásuk esetén a 10. évfolyamon
vesznek részt.”

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
(NETFIT)
24. § Az R. 26. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérése
81. § (1) Az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa – az adott tanév
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mérési időszakban – az (5)
bekezdésben meghatározott országosan egységes mérési módszer és az annak
alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával a nappali rendszerű iskolai
oktatás rendje szerinti
tanulók részvételével ellátja a tanulók fizikai állapotának és edzettségének (a
továbbiakban együtt: fizikai fittség) mérésével kapcsolatos feladatokat. A tanulók
fizikai fittségi mérésének célja a tanulók egészsége megőrzésének, javításának,
fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi állapotának nyomon követése a
tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával.
(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést
végző pedagógus – a mérésben érintett tanulónként – rögzíti és feltölti az (5)
bekezdés szerinti informatikai rendszerbe.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
(NETFIT)
(3) A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az iskola testnevelés
tantárgyat tanító és az iskola igazgatója által kijelölt egyéb pedagógusai tanévenként elemzik, és
meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének további fejlesztése szempontjából – elsősorban az
iskolai testnevelésórák keretei között – szükséges intézkedéseket.
(4) A fizikai fittségi mérések iskolai adatai alapján az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai
tanévenként javaslatot tehetnek a nevelőtestület részére a pedagógiai program részét képező iskolai
egészségfejlesztési program módosítására.
(5) A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók fizikai fittségi mérésének
adatait rögzítő, a 4. mellékletben meghatározott tartalmi keret szerinti informatikai alapú diagnosztikus
értékelő rendszer.
A NETFIT rendszerbe azonosításra alkalmatlan módon feltöltött tanulói eredményeket a NETFIT-et támogató
informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer automatikusan kiértékeli.

(6) A fizikai fittségi mérés eredményeit a mindenkori tanév rendjéről szóló jogszabályban meghatározott mérési
időszak utolsó napjáig az iskolának a tanuló mérési azonosítójának alkalmazásával fel kell tölteni a NETFIT
rendszerbe. A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési
azonosítójának felhasználásával a NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást.
(7) A tanulók fizikai fittségi mérésének részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett
minisztérium honlapján teszi közzé.”

Tantárgyfelosztás készítése
105. § (1) Az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít.

25. § Az R. 105. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tantárgyfelosztás
a) a tanév évszámát,
b) az iskola nevét,
c) a pedagógus tantárgyfelosztási sorszámát, nevét, végzettségét, szakképzettségét
és az általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozásokat,
d) az osztályok, csoportok megjelölését és óratervi óráik számát,
e) a pedagógus által ellátott óratervi órák és egyéb foglalkozások számát
osztályonként és tantárgyanként, egyéb foglalkozásonként,
f ) az egyes pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött óraszámát,

g) az órakedvezményre jogosító jogcímeket,
h) az e)–f) pontok szerinti külön-külön összesített óraszámot, valamint
i) a fenntartó által engedélyezett pedagógus-álláshelyek számát
tartalmazza.”

Az intézményi tanács
26. § Az R. 121. §-a a következő (5a)–(5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az Nkt. 73. § (4) bekezdése alapján létrehozott intézményi tanácsban
– amennyiben a nevelési, oktatási intézmény kizárólag nagykorúak
felnőttoktatását folytatja – a szülők delegáltjai helyett az intézménnyel
tanulói jogviszonyban álló tanulók legalább húsz százalékát képviselő
tanulói delegált vehet részt.
(5b) Az intézményi tanács ügyrendje a működésével összefüggésben az
Nkt. 44. § (13) bekezdése alapján nyilvántartott, az intézményi tanácsra
vonatkozó adatokon kívül tartalmazza:
a) amennyiben azt az Nkt. 73. § (3) bekezdése alapján hozták létre, ennek
tényét, a célját, és feladatait,

b) az intézményi tanács ülésezésének rendjére vonatkozó szabályokat,
c) az intézményi tanács határozathozatalára vonatkozó szabályokat,
továbbá
d) a működésével járó egyéb rendelkezéseket.”

A köznevelési intézmény hivatalos neve
(4) A köznevelési
megnevezése

intézmény

jogszabály

szerinti

a) óvoda,
27. § (1) Az R. 123. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A
köznevelési
megnevezése)

intézmény

jogszabály

„a) óvoda, egységes óvoda-bölcsőde,”
(lehet.)

szerinti

A köznevelési intézmény hivatalos neve
(2) Az R. 123. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az országos nemzetiségi önkormányzat önálló iskola
létesítésével megszervezte az anyanyelv és népismeret
követelményeinek oktatását, az iskola hivatalos nevében a
kiegészítő nemzetiségi oktatás jogszabály szerinti megnevezése a
nyelvoktató nemzetiségi iskola. A megnevezés tartalmazza az adott
nemzetiségi nyelv megjelölését.
(7) A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, az egységes
iskola és az összetett iskola, valamint e feladatokra létrehozott
intézményegységek esetében a (4) bekezdés szerinti megnevezéssel
kell a hivatalos nevet megállapítani.”

A köznevelési intézmény hivatalos
elnevezése
(2) Az alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó köznevelési intézmény
hivatalos megnevezése lehet a 123. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott
megnevezés és előtte a művészeti ágra, ágakra történő utalás is.
28. § Az R. 124. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó köznevelési intézmény
hivatalos megnevezése lehet továbbá
a) a 123. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott megnevezés és előtte a
művészeti ágra, ágakra történő utalás,
b) kizárólag zeneművészeti ágban folyó felkészítés esetén zeneiskolaalapfokú művészeti iskola,
c) más művészeti ágban egy tanszakra felkészítő iskola esetén a hivatalos
megnevezés kötőjellel kiegészítve a tanszak hivatalos vagy rövid nevével.”

Köznevelési intézmény egyedi elnevezése
(2) Egyedi elnevezésként

a) kiemelkedő tevékenysége alapján ismert személy neve,
b) tárgynév,
c) földrajzi név,
d) feladat-ellátási hely szerinti település neve,
e) közterület neve,

f) fenntartó neve,
g) mese-, mitológiai szereplő, irodalmi alak neve,
h) kifejezés, jel, jelölés vagy mozaikszó
29. § Az R. 125. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyedi elnevezésként)
„h) kifejezés vagy mozaikszó”
(adható.)

Köznevelési intézmény egyedi elnevezése
(3) Ha a köznevelési intézményben folyó nevelés, oktatás – részben
vagy egészben – nemzetiségi vagy más idegen nyelven folyik, a
köznevelési intézmény nevét két nyelven, magyarul és a nemzetiségi
nyelven, vagy magyarul és a másik idegen nyelven is meg kell
határozni.

30. § Az R. 126. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(3) Ha a köznevelési intézményben folyó nevelés, oktatás –
részben vagy egészben – nemzetiségi vagy idegen nyelven folyik, a
köznevelési intézmény nevét két nyelven, magyarul és a
nemzetiségi nyelven, vagy magyarul és az idegen nyelven is meg
kell határozni.”

A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek, a
tanuló egészségfejlesztésével összefüggésben
20/2012.

(7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján kívül
csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy szervezet
programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló részére
szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység
megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós
programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával.
(8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok
kiválasztásánál beszerzi
a) az intézményben dolgozó iskolapszichológus,
b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá
c) amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum véleményét.
(9) A nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló teljes körű egészségfejlesztés
minőségbiztosítási keretrendszerét az egészségfejlesztésért felelős országos intézet dolgozza ki.

A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek, a
tanuló egészségfejlesztésével összefüggésben
45/2014.
31. § Az R. 128. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott
alkalmazottján és az intézményben iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen kívül
csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakembert vagy szervezet
programját megvalósító személyt vonhat be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett
egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe,
aki vagy amely rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai
ajánlásával.
(8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok
kiválasztásánál beszerzi
a) az intézményben dolgozó óvoda- vagy iskolapszichológus,

b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá
c) amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum véleményét.
(9) A nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló teljes körű egészségfejlesztés módszertani
útmutatóját az egészségfejlesztésért felelős országos intézet dolgozza ki.”

A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek, a
tanuló egészségfejlesztésével összefüggésben

(2) A nevelési-oktatási intézmény közreműködik a gyermekek, tanulók
veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során
tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal.
32. § Az R. 129. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nevelési-oktatási intézmény közreműködik a gyermekek, tanulók
veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során
együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekjogi képviselővel,
valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.”

Az óvoda-és iskolapszichológiai feladatok a
nevelési-oktatási intézményben
(6) Az iskolapszichológus szükség esetén az iskolában pályaválasztási és
pályaorientációs tanácsadást szervez, amelynek során
a) együttműködik a pedagógusokkal és a kijelölt pedagógiai szakszolgálat
pályaválasztási szakemberével,
b) a helyi lehetőségek függvényében pályaorientációs foglalkozásokat tart az
ötödik évfolyamtól kezdődően az önismereti, képességstruktúra-feltárási,
pályaismereti témakörben.
33. § A R. 132. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott óvodapszichológus,
iskolapszichológus az óvoda, az iskola pedagógiai programja szerint
szervezett óvodai foglalkozás, iskolai tanóra ideje alatt is végezheti a
gyermek, a tanuló részére az egyéni tanácsadást abból a célból, hogy a
gyermek, a tanuló személyiségfejlődését elősegítse.”

A közösségi szolgálattal kapcsolatos
rendelkezések
34. § (1) Az R. 133. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége
a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat
megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit
szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása
alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek
keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának
teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A
tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott
pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az
iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan
vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos
tevékenységet.

A közösségi szolgálattal kapcsolatos
rendelkezések
(2) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,

f ) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős
emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység.”
(2) Az R. 133. §-a a következő (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok
ellátására nem irányulhat.
(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti
intézményben is teljesítheti.”

A közösségi szolgálattal kapcsolatos
rendelkezések

(4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre,
arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás
közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el
lehet térni.
(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán
belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd
legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.
(3) Az R. 133. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A középiskola a 9–12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább
ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.
(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven
órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő,
majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.”

A közösségi szolgálattal kapcsolatos
rendelkezések

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két
példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az
intézménynél marad,
(4) Az R. 133. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként)
„c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony
tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban,
amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél
marad,”

A gimnáziumi nevelés-oktatás hat vagy nyolc –nyelvi előkészítő
évfolyam esetében hét vagy kilenc –évfolyamos formában történő
megszervezésére vonatkozó külön szabályok
e) a gimnáziumi nevelés-oktatásban a pedagógus-munkaköröket a tantárgynak
megfelelő mesterfokozatú pedagógus végzettséggel, szakképzettséggel
rendelkezők töltik be, és
35. § Az R. 134. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hat vagy nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét vagy kilenc –
évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás abban a nevelési-oktatási
intézményben hirdethető meg, amelyik esetében az alábbi feltételek
együttesen teljesülnek)
„e) a gimnáziumi nevelés-oktatásban a pedagógus-munkaköröket a
tantárgynak megfelelő mesterfokozatú pedagógus végzettséggel,
szakképzettséggel rendelkezők töltik be, ide nem értve az adott iskolában
az idegen nyelv, testnevelés és a művészeti műveltségi terület
tantárgyainak oktatásában alkalmazott pedagógusokat, és”

A két tanítási nyelvű középiskolai nevelésoktatás feltételei
20/2012.

136. §72 (1) Két tanítási nyelvű nevelés-oktatás abban a középiskolában folytatható,
amelyik három egymást követő tanévben megfelel az alábbi feltételeknek:
a) a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban részt vevő tanulók ötven százaléka a tizedik
évfolyam végére megfelel a hivatal által szervezett, a KER szerinti B2 szintű
nyelvtudást mérő célnyelvi mérésben meghatározott követelményeknek,
b) a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásba felvett tanulók legalább nyolcvan százaléka a
két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban a célnyelvből érettségi vizsgabizonyítványt
szerzett, és
c) a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban érettségi vizsgabizonyítványt szerzett tanulók
kilencven százaléka célnyelvből rendelkezik a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást
igazoló érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával.

A két tanítási nyelvű középiskolai nevelésoktatás feltételei
45/2014.

36. § (1) Az R. 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Két tanítási nyelvű nevelés-oktatás adott célnyelvből abban a középiskolában
folytatható, amelyik három egymást követő tanévben megfelel az alábbi
feltételeknek:
a) a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban részt vevő tanulók ötven százaléka a
tizedik évfolyam végére megfelel a hivatal által szervezett, a KER szerinti B2 szintű
nyelvtudást mérő célnyelvi mérésben meghatározott követelményeknek,
b) a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásba a képzés indulásának tanévére
beiratkozott tanulók legalább nyolcvan százaléka a két tanítási nyelvű nevelésoktatásban a célnyelvből két tanítási nyelvű érettségi vizsgabizonyítványt szerzett,
és

c) a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban érettségi vizsgabizonyítványt szerzett
tanulók kilencven százaléka a célnyelvből rendelkezik a KER szerinti B2 szintű
nyelvtudást igazoló érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert
nyelvvizsgával.”

A két tanítási nyelvű középiskolai nevelésoktatás feltételei
20/2012.
(3) Amennyiben a középiskola az (1) bekezdésben foglaltaknak nem
felel meg, új két tanítási nyelvű nevelés-oktatásra a következő
tanévben nem hirdethet felvételt.
45/2014.
(2) Az R. 136. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a középiskola az (1) bekezdésben foglaltaknak
nem felel meg, új két tanítási nyelvű nevelés-oktatásra a következő
tanévben a kezdő évfolyamára nem hirdethet felvételt.”

A mindennapos testnevelés, testmozgás
megszervezése
20/2012.
141. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor
közismereti oktatás folyik, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
testnevelésóra megtartásával kell biztosítani.
45/2014.
37. § Az R. 141. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor
közismereti oktatás folyik, az Nkt. 27. § (11)–(11a) bekezdésében
foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával kell biztosítani.”

XVI. FEJEZET
A NEM AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT ÁLTAL
FENNTARTOTT
NEVELÉSI-OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

38. § (1) Az R. XVI. fejezet címének helyébe a következő
rendelkezés lép:
„XVI. FEJEZET
A NEM ÁLLAMI, NEM TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI
FENNTARTÁSÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK”

A működési engedély kiadására vonatkozó
eljárási szabályok
20/2012.
157. § (1)84 A nem az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban:
Központ), települési önkormányzat által alapított nevelési-oktatási
intézmények működésének megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet
az intézmény nyilvántartásba vételét követő hat hónapon belül lehet benyújtani
az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. A telephelyre
vonatkozó működési engedély kiadása iránti kérelmet a telephely szerint
illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. A telephelyre vonatkozó
működési engedély kiadása tárgyában a telephely szerint illetékes
kormányhivatal az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal
véleményének kikérésével hoz határozatot. A határozatot meg kell küldeni a
székhely szerint illetékes kormányhivatalnak is, amely a működési engedélyt a
telephelyre vonatkozó működési engedéllyel egységes szerkezetben adja ki.

A működési engedély kiadására vonatkozó
eljárási szabályok
45/2014.

(2) Az R. 157. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„157. § (1) A nem állami, nem települési önkormányzati alapítású, fenntartású
nevelési-oktatási intézmények működéséhez szükséges engedély iránti kérelmet az
intézmény nyilvántartásba vételét, vagy annak módosítását követő hat hónapon
belül lehet benyújtani az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.
A telephelyre vonatkozó működési engedély kiadása iránti kérelmet a telephely
szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. A telephelyre vonatkozó
működési engedély kiadása tárgyában a telephely szerint illetékes kormányhivatal
az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal véleményének kikérésével
hoz határozatot.
A határozatot meg kell küldeni a székhely szerint illetékes kormányhivatalnak is.

(2) Új nevelési-oktatási intézmény indítása esetén, valamint az Nkt. 84. § (7)
bekezdése szerinti esetekben a tervezett indítás vagy az átszervezés, fenntartóváltás
évének május utolsó munkanapjáig nyújthatja be a fenntartó a kormányhivatalhoz
az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet.”

A működési engedély kiadására vonatkozó
eljárási szabályok
20/2012.
158. § (1)85 A kormányhivatal a nem a Központ, nem a települési
önkormányzat
által
fenntartott
nevelési-oktatási
intézmény
működésének megkezdéséhez szükséges engedély kiadásával
kapcsolatos eljárása keretében vizsgálja, hogy a nevelési-oktatási
intézmény működéséhez rendelkezésre álló vagy felmenő rendszerben
megteremthető személyi, tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi,
közegészségügyi, pénzügyi feltételek biztosítják-e a nevelő, oktató
munka folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű
megszervezését.

A működési engedély kiadására vonatkozó
eljárási szabályok
45/2014.

39. § (1) Az R. 158. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A kormányhivatal a nem állami, nem települési
önkormányzati alapítású, fenntartású nevelési-oktatási intézmény
működési engedélyének kiadásával kapcsolatos eljárása keretében
vizsgálja, hogy a nevelési-oktatási intézmény működéséhez
rendelkezésre álló vagy felmenő rendszerben megteremthető
személyi, tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi,
pénzügyi feltételek biztosítják-e a nevelő, oktató munka
folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű
megszervezését.”

A működési engedély kiadására vonatkozó
eljárási szabályok
20/2012.
(2) A kormányhivatal határozatában feltünteti
b)86 a nevelési-oktatási intézmény nevét, típusát, OM azonosítóját,
adószámát, székhelyét, valamennyi telephelyét, tagintézményét,

45/2014.
(2) Az R. 158. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A kormányhivatal határozatában feltünteti)

„b) a nevelési-oktatási intézmény nevét, típusát, működő
intézmény esetén OM azonosítóját, adószámát, székhelyét,
valamennyi telephelyét, tagintézményét,”

A működési engedély kiadására vonatkozó
eljárási szabályok
20/2012.
h)89 alapfokú művészetoktatás esetén feladatellátási helyenként a
művészeti ágakat, azon belül a tanszakok megnevezését, valamint azt a
legmagasabb gyermek- és tanulólétszámot, amelyet az alapfokú
művészeti iskola fogadni képes,
45/2014.
(3) Az R. 158. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A kormányhivatal határozatában feltünteti)
„h) alapfokú művészetoktatás esetén feladatellátási helyenként a
művészeti ágakat, azon belül a tanszakok megnevezését, valamint
művészeti áganként azt a legmagasabb tanulólétszámot, amelyet az
alapfokú művészeti iskola fogadni képes,”

A működési engedély kiadására vonatkozó
eljárási szabályok
20/2012.

(3) Ha az engedélyezési eljárás arra irányul, hogy a nevelési-oktatási intézmény
székhelye vagy telephelye másik nevelési-oktatási intézmény által használt épületben
legyen, az engedélyezési eljárásban
a) be kell szerezni az épületet átadó intézmény fenntartójának hozzájáruló nyilatkozatát,
(4) Az R. 158. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
45/2014.
(Ha az engedélyezési eljárás arra irányul, hogy a nevelési-oktatási intézmény
székhelye vagy telephelye másik nevelési-oktatási intézmény által használt épületben
legyen, az engedélyezési eljárásban)

„a) be kell szerezni az épületet átadó intézmény fenntartójának, továbbá, ha nem a
fenntartó az épület tulajdonosa vagy vagyonkezelői jogának jogosultja, akkor a
tulajdonos vagy a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájáruló nyilatkozatát,”

A működési engedély iránti kérelem adattartalmára és
mellékleteire vonatkozó szabályok
20/2012.
b) a nevelési-oktatási intézményt nyilvántartásba vevő szerv nevét,
címét, a nyilvántartásba vételről szóló határozat számát, keltét,
45/2014.

40. § (1) Az R. 159. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A működési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell)

„b) a nevelési-oktatási intézményt nyilvántartásba vevő szerv
nevét, címét, a nyilvántartásba vételről szóló határozat számát,
keltét, költségvetési szerv esetén a bejegyzés napját,”

A működési engedély iránti kérelem adattartalmára és
mellékleteire vonatkozó szabályok
20/2012.

(2) A működési engedély iránti kérelemhez eredetiben vagy másolatban – másolat esetén
az eljárás során a kormányhivatal kérheti az eredeti dokumentum bemutatását – csatolni
kell
a)

a nevelési-oktatási intézmény alapító okiratát, valamint a nyilvántartásba vételről
szóló jogerős határozatot,

45/2014.
(2) Az R. 159. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A működési engedély iránti kérelemhez eredetiben vagy másolatban – másolat esetén
az eljárás során a kormányhivatal kérheti az eredeti dokumentum bemutatását –
csatolni kell)
„a) a nevelési-oktatási intézmény alapító okiratát, valamint a nyilvántartásba
vételről szóló jogerős határozatot, költségvetési szerv esetén a törzskönyvi
igazolást,”

A pénzügyi feltételek teljesítésének igazolása
20/2012.
h) a pénzügyi feltételek teljesítésének igazolásához
ha) a nevelési-oktatási intézmény egészére vonatkozóan székhelyre és
valamennyi telephelyre vonatkozóan együttesen részletes kimutatást arról,
hogy az intézmény tevékenységét milyen forrásokból finanszírozzák, a
források között feltüntetve a feladatellátáshoz rendelkezésre álló készpénzt, a
befektetett eszközök és forgóeszközök értékét, a tervezett bevételi forrásokat,
az állami támogatást és hozzájárulást, a köznevelési szerződés alapján járó
kiegészítő támogatás mértékét, az egyházi kiegészítő támogatást, az előírt
tandíjat, az alapítványi támogatást, a bankhitelt, minden egyéb bevételt,
bármilyen, a működéshez felhasználható tárgyi vagy pénzbeli juttatást, a
tevékenységben való ingyenes közreműködést,

A pénzügyi feltételek teljesítésének igazolása
45/2014.

(3) Az R. 159. § (2) bekezdés h) pont ha) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A működési engedély iránti kérelemhez eredetiben vagy másolatban – másolat esetén
az eljárás során a kormányhivatal kérheti az eredeti dokumentum bemutatását –
csatolni kell
a pénzügyi feltételek teljesítésének igazolásához)
„ha) a nevelési-oktatási intézmény egészére vonatkozóan a székhelyre és
valamennyi telephelyre vonatkozóan együttesen részletes kimutatást arról, hogy az
intézmény tevékenységét milyen forrásokból finanszírozzák, a források között
feltüntetve a feladatellátáshoz rendelkezésre álló készpénzt, a befektetett eszközök
és forgóeszközök értékét, a tervezett bevételi forrásokat, a költségvetési
hozzájárulást, és az egyéb támogatást, az előírt tandíjat, az alapítványi támogatást,
a bankhitelt, minden egyéb bevételt, bármilyen, a működéshez felhasználható
tárgyi vagy pénzbeli juttatást, a tevékenységben való ingyenes közreműködést,”

Az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati
fenntartású nevelési-oktatási intézmény fenntartói tevékenységének
törvényességi ellenőrzése

41. § Az R. 62. alcím címének helyébe a
következő rendelkezés lép:
„62. A nem állami, nem települési
önkormányzati fenntartású nevelésioktatási
intézmény
fenntartói
tevékenységének
törvényességi
ellenőrzése”

A nevelési-oktatási intézmény baleset-megelőzési
tevékenysége, a tanuló- és gyermekbalesetek jelentési
kötelezettsége
20/2012.
(8) A kormányhivatal a nem állami intézményfenntartótól, a Központ a
nevelési-oktatási intézménytől érkezett, nem elektronikus úton kitöltött
baleseti jegyzőkönyvet a naptári félévet követő hónap utolsó napjáig megküldi
az oktatásért felelős minisztérium részére.

45/2014.
42. § Az R. 169. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A kormányhivatal a nem állami, nem települési önkormányzati
intézményfenntartótól, a Központ a nevelési-oktatási intézménytől
érkezett, nem elektronikus úton kitöltött baleseti jegyzőkönyvet a naptári
félévet követő hónap utolsó napjáig megküldi az oktatásért felelős
minisztérium részére.”

A képesség kibontakoztató és az integrációs
felkészítés szabályai (20/2012.)
(5)99 A képesség kibontakoztató felkészítésben az a tanuló vesz részt, aki a közoktatási törvény 121. §
(1) bekezdésének 14. pontja alapján halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók számának megállapításánál a sajátos nevelési igényű halmozottan
hátrányos helyzetű tanulókat csak akkor kell figyelembe venni, ha iskolai nevelésük, oktatásuk a
többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, csoportban történik. Azokat a sajátos nevelési
igényű tanulókat, akik a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott osztályban, csoportban
teljesítik tankötelezettségüket, és akikről a szakértői bizottság által kiadott szakvélemény
megállapította, hogy kizárólag a többi tanulótól elkülönítetten oktathatóak, a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók számának, arányának meghatározására irányuló valamennyi számításnál figyelmen
kívül kell hagyni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók e rendelet alapján meghatározott száma,
aránya az adott tanév során az adott tanév októberi létszámstatisztikában megállapított létszámhoz,
arányhoz igazodik.
(6) Az iskola igazgatója felveheti a képesség kibontakoztató felkészítésbe azt a tanulót is, aki nem
halmozottan hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a tanuló hátrányos helyzetűnek minősül. Az így
felvehető tanulók létszáma azonban nem haladhatja meg az adott osztályba felvett, képesség
kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók létszámának harminc százalékát, tört létszám esetén
felfelé kerekítve.

A képesség kibontakoztató és az integrációs
felkészítés szabályai (45/2014.)
43. § Az R. 171. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képesség kibontakoztató felkészítésben az a tanuló vesz részt, aki a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
67/A. §-a alapján, figyelemmel a Gyvt. 161/Q. §-ában foglaltakra, hátrányos helyzetűnek
minősül. A hátrányos helyzetű tanulók számának megállapításánál a sajátos nevelési igényű
hátrányos helyzetű tanulókat csak akkor kell figyelembe venni, ha iskolai nevelésük, oktatásuk
a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, csoportban történik. Azokat a sajátos
nevelési igényű tanulókat, akik a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott osztályban,
csoportban teljesítik tankötelezettségüket, és akikről a szakértői bizottság által kiadott
szakvélemény megállapította, hogy kizárólag a többi tanulótól elkülönítetten oktathatóak, a
hátrányos helyzetű tanulók számának, arányának meghatározására irányuló valamennyi
számításnál figyelmen kívül kell hagyni. A hátrányos helyzetű tanulók e rendelet alapján
meghatározott száma, aránya az adott tanév során az adott tanév októberi
létszámstatisztikában megállapított létszámhoz, arányhoz igazodik.
(6) Az iskola igazgatója felveheti a képesség kibontakoztató felkészítésbe azt a tanulót is, aki
nem hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül. Az így felvehető tanulók létszáma azonban nem haladhatja meg az adott osztályba
felvett, képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók létszámának harminc
százalékát, tört létszám esetén felfelé kerekítve.”

Az óvodai fejlesztő program megszervezése
20/2012.
173. § (1) Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
számára
az
oktatásért
felelős
miniszter
által
kiadott
személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint
óvodai fejlesztő programot szervez. Az óvodai fejlesztő programban az
a gyermek vehet részt, aki a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés
14. pontja alapján halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. Az
óvoda vezetője felveheti az óvodai fejlesztő programba azt a
gyermeket is, aki nem halmozottan hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a
gyermek hátrányos helyzetűnek minősül. Az így felvehető gyerekek
létszáma azonban nem haladhatja meg – tört létszám esetén felfelé
kerekítve – az adott csoportba felvett, óvodai felkészítésben részt vevő
gyermekek létszámának tizenöt százalékát.

Az óvodai fejlesztő program megszervezése
45/2014.

44. § Az R. 173. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda a hátrányos helyzetű gyermekek számára az oktatásért
felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó,
felzárkóztató program szerint óvodai fejlesztő programot szervez. Az
óvodai fejlesztő programban az a gyermek vehet részt, aki a Gyvt. 67/A. §
alapján, figyelemmel a Gyvt. 161/Q. §-ában foglaltakra hátrányos
helyzetűnek minősül. Az óvoda vezetője felveheti az óvodai fejlesztő
programba azt a gyermeket is, aki nem hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a
gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Az így
felvehető gyermekek létszáma azonban nem haladhatja meg – tört létszám
esetén felfelé kerekítve – az adott csoportba felvett, óvodai felkészítésben
részt vevő gyermekek létszámának tizenöt százalékát.”

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Kollégiumi Programja

45. § Az R. 69. alcíme helyébe a
következő rendelkezés lép:

„69. Az Arany János Kollégiumi Program
Kivette a hátrányos helyzet fogalmát!

A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Kollégiumi-Szakiskolai Programja

46. § Az R. 70. alcíme helyébe a
következő rendelkezés lép:
„70. Az Arany János
Szakiskolai Program

Kollégiumi-

Kivette a halmozottan hátrányos helyzet
fogalmát!

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programja

47. § Az R. 71. alcíme helyébe a
következő rendelkezés lép:
„71. Az Arany János Tehetséggondozó
Program

Kivette a hátrányos helyzetű tanulók
fogalmát!

Egységes óvoda-bölcsőde
20/2012.
(6) Az egységes óvoda-bölcsődében a bölcsődés korú gyermekek száma nem
haladhatja meg az öt főt. Az óvodás gyermekek létszáma a közoktatási törvény
3. számú mellékletében meghatározott létszámot akkor haladhatja meg, ha az
óvodai csoportszoba alapterületére figyelemmel a 2. mellékletben előírt m2/fő
feltétel biztosítható.
45/2014.
48. § Az R. 178. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az egységes óvoda-bölcsődében a bölcsődés korú gyermekek száma
nem haladhatja meg az öt főt. Az óvodás gyermekek létszáma az Nkt. 4.
mellékletében meghatározott maximális létszámot akkor haladhatja meg,
ha az óvodai csoportszoba alapterületére figyelemmel a 2. mellékletben
előírt m2/fő feltétel biztosítható.”

A Köznevelési Hídprogramok
20/2012.
180. § (1) A Központ a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől
megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket az érintett tanévet
megelőző március 31-éig jelöli ki, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
Amennyiben a programok megszervezésére középfokú intézményben nincs
lehetőség, a programok általános iskolában is megszervezhetők.
45/2014.
49. § Az R. 180. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Központ a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől
megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket az érintett tanévet
megelőző március 31-éig jelöli ki, és erről tájékoztatja az általános
iskolákat.”

Átmeneti rendelkezések
20/2012.
(10)114 A 2017/2018. tanévtől nem indítható két tanítási nyelvű nevelés-oktatás
abban a középiskolában, amelyikben a 136. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeket a 2017/2018. tanév kezdetéig nem teljesítik. Ezen intézményekben
a két tanítási nyelvű oktatás felmenő rendszerben megszűnik.

45/2014.
50. § Az R. 193. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A 2017/2018. tanévben abban a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást
folytató középiskolában, amelyikben a 136. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeket a 2017/2018. tanév kezdetéig nem teljesítik, a két tanítási
nyelvű nevelés-oktatás kezdő évfolyamára nem hirdethető felvétel. Ezen
intézményekben a két tanítási nyelvű oktatás felmenő rendszerben
megszűnik.”

Átmeneti rendelkezések
51. § Az R. 193. §-a következő (16)–(18) bekezdéssel egészül ki:

„(16) Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Átfogó
minőségfejlesztés a közoktatásban kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.8, TÁMOP3.1.15.) keretében próbaellenőrzésen átesett pedagógusok, intézményvezetők és
intézmények próbaellenőrzésének eredményét az érintettek kérése esetén az Nkt.
87. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzésként kell elfogadni.
(17) Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 45/2014. (X.
27.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Mód. r.) hatálybalépését megelőzően megalakított
intézményi tanács a Mód. r. hatálybalépését követő negyvenöt napon belül ügyrendjét a
121. § (5b) bekezdése alapján felülvizsgálja és módosított ügyrendjét megküldi a hivatal
számára.
(18) 2014-ben a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzések szervezésével
összefüggésben a kormányhivatalok számára meghatározott feladatokat – a
kormányhivatalok folyamatos tájékoztatása mellett – a hivatal látja el a (16) bekezdés
szerinti kiemelt projektek keretében.”
52. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
53. § Az R. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

Molnár Ferenc, pedagógiai előadó
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