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MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám 2017. június 9., péntek

Tartalomjegyzék

2017. évi LXX. törvény Az oktatás szabályozására 

vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról 8644

2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvénynek a gyermekvédelem rendszerének 

megerősítése érdekében történő, valamint egyéb 

törvények módosításáról1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 

2017. június 27.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202692.340498#foot1


Nkt. 26. fejezet: A köznevelési intézményekben 

nyilvántartott és kezelt személyes és különleges 

adatok

. 

 42.§(1)185 A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló 

felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel 

szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és 

családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, 

amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során 

szerzett tudomást. 

 E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is 

határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a 

nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő 

megbeszélésre.

 (2) A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott 

a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. §

(2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. Ebben a helyzetben az 

adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként 

rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.340315#foot185


A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer 

működésével kapcsolatos köznevelési feladatok

. 
 Ez azt jelenti, hogy a nevelési-oktatási intézmény 

vezetőjének jelzéssel kell élnie a gyermekjóléti 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál a gyermek 

veszélyeztetettsége esetén, illetve hatósági eljárást 

kell kezdeményeznie a gyermek bántalmazása, 

elhanyagolása vagy egyéb súlyos a gyermeket 

veszélyeztető ok fennállása esetén. Gyvt 17 § (2) 



Az egységes óvoda –bölcsőde még egy évig működhet!

. 

 2015. évi törvény 82 §(„) bekezdése hatályon kívül 

helyezésre került!

 Csak 2018. szeptember 1-vel szűnik meg!

 Így az érintettek egy éves felkészülési időt kapnak.



A közigazgatási reform köznevelési vonatkozása

Egyes közneveléssel kapcsolatos feladatok közelebb kerültek a 

végrehajtás helyéhez!

 A köznevelési intézmények - nyilvántartásba vétele,

 - működési engedélyének          

kiadása

 A megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz kell fordulni!

„Köznevelési feladatot ellátó hatóság”

 A köznevelési feladat ellátásáról az Nkt. végrehajtásáról szóló 

229/2012( VIII.28) Korm. Rendelet új IV/A fejezete, a 38/A 

határozza meg!



A pedagógus előmeneteli rendszer változásai

o A gyakorlati időt követően, 2022-ben kerül sor a kötelező 

minősítésre!

o A szakmai gyakorlat szabályozása új elemekkel bővült!

• Gyakornok esetén, ha korábban volt már pedagógusként 

magasabb besorolási fokozata, akkor magasabb fokozatba 

kell besorolni! Ép. R. 2 § ( 1)

• NOKS pedagógus végzettséggel rendelkezik, akkor ugyanez 

vonatkozik rá.( pedagógus esetén nem számítható be!)



Minősítés

o A jelentkezést az intézményvezető a minősítést megelőző év 

április 15-ig rögzíti.

o Portfólió feltöltési határideje: november 25.

o Év közben belépő pedagógus esetén, 45 nap áll 

rendelkezésre. Ép. r. 11/A§(1a)

o Az eljárás szüneteltetése esetén, az OH biztosítja a portfólió 

feltöltésének technikai feltételeit. Ép. r. 11/A§(1b)



Minősítés – Értékelés szigorítása!

o Kompetenciák, 25 % egyenként is meg kell, hogy haladja

Ép. r. 12/B (3)c) pontja

o Ideiglenes P.II. minősítés  (2016. július 1-e ) előtt sikertelen, 

2019. december 31-ig sikeres minősítés esetén, a 

pedagógus PII. fokozatba sorolható,

o amennyiben nem, azt 2020. január 1-én P.I. fokozatba vissza 

kell sorolni! Ép. r. 36.§(4)



Minősítés – Mesterpedagógus / Kutatótanár

o Vezető/ magasabb vezető:  Mester / kutatóprogramot 

benyújtó pedagógus  jelentkezéskor és az eljárás teljes 

időtartama alatt (5 év) ebben a pozícióban kell maradnia! Ép. 

R. 4§ 1/b

o Feltétele: Országos Szakértői / Szaktanácsadó Névjegyzéken 

szerepeljen! Ép. R. 4§ (3)-(4)

o A program teljesítését, évente ellenőrzi a munkáltató!

o A program két ízben módosítható: indoklás nélkül / második 

alkalommal csak akkor , ha külső okok miatt nem 

megvalósítható!

o A pályázat megújítása: 2018. június 30.

o Ha nem, akkor P.II. –be vissza kell sorolni! Ép. R. 39/F§( 6) 

39/G § (4)



Minősítés - NOKS

o Az értékelési szabályzatot a honlapon / a helyben szokásos 

módon közzé kell tenni!

 A pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel nem rendelkező nevelő 

és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. 

január 1-jén illetményemelésben részesültek. 

 Munkaszerződésükbe foglalt alapbérük nem lehet kevesebb, mint a Kjt. 

szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény 107 %-a.

 A garantált illetmény bizonyos besorolási fokozatoknál a kötelező legkisebb 

munkabérrel vagy a garantált bérminimummal esik egybe, ez esetben ezek 

összegéből kiindulva kellett az emelést végrehajtani. Ezen felül a 

munkáltató mérlegelésen alapuló magasabb mértékű emelést is 

biztosíthatott, ennek fedezetéül 3 %-os további bértömeg állt 

rendelkezésre [Ép.r.32/A. §].



Az illetményalap emelkedése és az illetményeltérítés

 2017. szeptember 1-jétõl az illetményalap tovább emelkedik!

 Az Nkt. 65. § (2) bekezdése

 szerint az illetményalap a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 61. §-a szerinti 

101 500 Ft-os vetítési alap 

 a) középfokú végzettség esetén 120 %-a (121.800 Ft),

 b) alapfokozat esetén 180 %-a (182.700 Ft),

 c) mesterfokozat esetén 200 %-a (203.000 Ft). 

 Differenciálás esetén, Az Nkt. 65. § (1a) bekezdése alapján, a 

köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése 

színvonalát, munkateljesítményét kompetencia és 

teljesítményalapú értékelési rendszer szempontjai  alapján 

meghatározza a kritériumokat!.



A lemorzsolódás megakadályozását szolgáló 

intézkedések 

o Az igazolatlan mulasztás megelőzése 

 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, távol marad, 

mulasztását igazolnia kell. Ha a gyermek, 

 A távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

 A tankötelezettség teljesítése érdekében szükséges 

intézkedéseket az EMMI rendelet 51. §-a szabályozza. 



Statisztika - fejlesztések 

 A 2017/2018. tanévi köznevelés-statisztikai internetes 

adatgyűjtő rendszere a pedagógus-,illetve a NOKS 

munkakört betöltők adatkörei esetén megváltozik. 

 A KIR-STAT adatszolgáltatása során a fenti két adatkör 

esetén, a táblák feltöltése a KIR Személyi Nyilvántartó és a 

KIR-STAT rendszerek összekapcsolása révén fog 

megvalósulni, 

 tehát az intézmények közvetlenül statisztikai adatot nem 

szolgáltatnak, hanem a személyi nyilvántartásban szereplő 

adatok jelennek meg a KIR – STAT - ban.

 Adatszolgáltatás továbbra az október 1-i állapotnak 

megfelelően!



Őszi INTÉZMÉNYELLENŐRZÉSEK (óvoda)

o



INTÉZMÉNYVEZETŐK ELLENŐRZÉSE 2018-BAN 

(ÓVODA)



2018. ÉVI INTÉZMÉNYELLENŐRZÉSEK(Óvoda) 

(naptári év)



TANFELÜGYELET -VEZETŐ ellenőrzése 

A vezetői pályázatban leírtak és azok 

megvalósulása a gyakorlatban

Pedagógiai munka irányítása és 

fejlesztése

Nkt. 69. §(1) (vezetővel szembeni 

elvárások) 



TANFELÜGYELET - VEZETŐ ELLENŐRZÉSE -

MÓDSZEREK

Dokumentumelemzés, interjú

Önfejlesztési terv és módosításai

Előző önértékelés kérdőívei

Vezetői pályázat

Pedagógiai Program

Munkaterv, Éves beszámolók (utóbbi 2 év)

SZMSZ



Az Alapmodul szerepe

az EFOP 3.1.1 Kisgyermeknevelés támogatása 

30 órás, akkreditált óvodapedagógus képzési 

felépítésében

 .

20 óra specifikált 

módszertan

3 óra Hospitálás, 

Konzultáció 

7 óra Pedagógiai Program 

alapmodul



Miért is időszerű most ez?

2018 nyarától induló új fejlesztés támogatása

Komplex intézményfejlesztés része a PP 
módosítás Jó gyakorlat átadás-

Tanfelügyelet, Életpálya  támogatása

PP mint stratégiai dokumentum PP szerepe a személyes életpályában

Programfejlesztéshez szükséges 
alapismeretek

Implementáció(megvalósítás) tartalmi,  

technikai kivitelezése



Intézményi tanfelügyeletnek értékelési területe 

ÓNOAPNAK VALÓ MEGFELELÉS

o Az Óvodai nevelés országos alapprogramban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak 

való megfelelés.  

o Nincs kötelező szempont 



A Játék és a Tanulás értelmezése az 

óvodában

Játék: szabadjáték

önként vállaltvágykielégítő
tevékenység

ELSŐDLEGES

(meghatározó) tevékenység

örömteli

PSZICHÉS, MOTOROS ÉS SZOCIÁLIS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ

szabad



A Játék és a Tanulás értelmezése az 

óvodában

„A tanulás fogalmának átértékelése”(4)

A tevékenységben megvalósuló tanulás

Az óvodában a tanulás: 

Folyamatos, jelentős részben utánzásos,spontán tevékenység

Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán 

adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, 

kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett 

tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.



A tanulás feltétele a 

gyermek cselekvő 

aktivitása, a közvetlen, sok 

érzékszervét foglalkoztató 

tapasztalás, felfedezés 

lehetőségének biztosítása, 

kreativitásának erősítése

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

- az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és 

viselkedéstanulás (szokások alakítása), 

- a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

- a cselekvéses tanulás; 

- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, 

tapasztalatszerzés, felfedezés; 

- a gyakorlati problémamegoldás
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