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2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 





2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 

• 54. § 

• (1) A tanuló magatartásának és 
szorgalmának értékelését és 
minősítését az osztályfőnök – az 
osztályban tanító pedagógusok 
véleményének kikérésével – 
végzi.  

 





2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 

• 54. § 

• (5) Az egyes tanulók év végi 
osztályzatát a nevelőtestület 
osztályozó értekezleten áttekinti, 
és a pedagógus, az osztályfőnök, 
gyakorlati képzés szervezője által 
megállapított osztályzatok 
alapján dönt a tanuló magasabb 
évfolyamba lépéséről. 





8. melléklet a 2011. évi CXC. 
törvényhez 

A köznevelési intézményekben 
alkalmazottak számára járó pótlékok 

és azok mértéke az illetményalap 
százalékában 

osztályfőnöki/kollégiumban 
csoportvezetői 
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Pótlék megnevezése 
Pótlék alsó 

határa 
Pótlék felső 

határa 





20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 

• 7. § (1) Az iskola pedagógiai 
programja meghatározza 

• a) az iskola nevelési programját, 
ennek keretén belül 

• ae) a pedagógusok helyi 
intézményi feladatait, az 
osztályfőnöki munka tartalmát, 
az osztályfőnök feladatait, 

 





• 96. § (3) A bizonyítvány tartalmazza 

• l) az igazgató és az osztályfőnök aláírását. 

 

• 99. § (1) A törzslap két részből áll, a tanulókról 
külön-külön kiállított egyéni törzslapokból és 
az egyéni törzslapok összefűzését szolgáló 
borítóból (törzslap külív). Az iskola a 
tanulókról – a tanévkezdést követő harminc 
napon belül – egyéni törzslapot állít ki. 

• (6) A törzslap külívén fel kell tüntetni a kiállító 
iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a 
megnyitás és lezárás helyét és idejét, az 
osztályfőnök és az igazgató aláírását és az 
intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

• (7) A törzslap külíve tartalmazza  

• c) a hitelesítést végző osztályfőnök és az 
összeolvasó tanárok, valamint az igazgató 
aláírását, 



• 100. § (1) Az értesítő (ellenőrző) a tanuló 
magatartásáról, szorgalmáról, évközi és 
félév végi tanulmányi eredményéről 
szóló tájékoztatásra, a hiányzások 
igazolására, valamint az iskola és a szülő 
kölcsönös tájékoztatására szolgál. Az 
alapfokú művészeti iskolai értesítőben a 
tanuló magatartását nem kell értékelni. 

• (4) A tanuló félévi osztályzatairól az 
iskola az iskolai elektronikus napló 
alkalmazása esetén is köteles az értesítő 
(ellenőrző) útján, az osztályfőnök 
aláírásával és az iskola körbélyegzőjének 
lenyomatával ellátott írásbeli 
tájékoztatást adni. 

 



• 101. § (1) A pedagógus a tanórai 
foglalkozásokról az órarendnek 
megfelelően osztálynaplót vezet. 

• (2) Az osztálynaplóban fel kell 
tüntetni az iskola nevét, OM 
azonosítóját és címét, az osztály 
megnevezését, a napló 
megnyitásának és lezárásának 
időpontját, a kiállító osztályfőnök 
és az igazgató aláírását, 
papíralapú nyomtatvány esetén 
az iskola körbélyegzőjének 
lenyomatát is. 

 



• 112.§ (2) Az osztályfőnök vezeti az 
osztálynaplót, a törzslapot, kiállítja a 
bizonyítványt, és vezeti a 
továbbtanulással összefüggő 
nyilvántartást. 

• (4) A törzslap személyi és tanév végi 
adatainak a bizonyítvánnyal való 
egyeztetéséért az osztályfőnök és az 
iskola igazgatója által kijelölt két 
összeolvasó-pedagógus felelős.  

• A törzslapra és a bizonyítványba a 
tanulókkal kapcsolatos határozatokat, 
valamint a továbbtanulásra vonatkozó 
bejegyzéseket a megfelelő záradékkal 
kell feltüntetni. Az iskola által 
alkalmazható záradékokat az 1. 
melléklet tartalmazza. 
 



• 133. § (1) 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. 



• 146. § (1) Az országos 
pedagógiai-szakmai 
ellenőrzés fajtái: 

• a) a pedagógus ellenőrzése, 

• b) az intézményvezető 
ellenőrzése, 

• c) az intézményellenőrzés. 

 



• 146.§ (3) A pedagógus ellenőrzése 
a pedagógus munkájának alábbi 
területeit vizsgálja: 

• e) a tanulói csoportok,  
közösségek alakulásának segítése, 
fejlesztése, esélyteremtés,  
nyitottság a különböző társadalmi-
kulturális sokféleségre,  
integrációs tevékenység,  
osztályfőnöki tevékenység, 

 





67. A képességkibontakoztató és az integrációs 
felkészítés szabályai 

• 172. § (1) A képességkibontakoztató 
felkészítésben részt vevő tanuló – az 
oktatásért felelős miniszter által kiadott 
program szerinti egyéni fejlesztési terv 
alapján történő – haladását, fejlődését, 
továbbá az ezeket hátráltató okokat az 
osztályfőnök és az egyéni fejlesztésben 
részt vevő pedagógusok legalább 
háromhavonta értékelik. Az értékelésre 
meg kell hívni a tanulót, kiskorú tanuló 
esetén a tanuló szülőjét, a indokolt 
esetben a gyermekjóléti szolgálat, a 
gyámhatóság és a nevelési tanácsadó 
képviselőjét. 

 



• 182/B. § (1) A beiratkozást követő három 
napon belül az igazgató az érintett 
egyházi jogi személy meghatalmazott 
képviselőjének átadja az egyház által 
szervezett hit- és erkölcstan oktatásra 
jelentkezett tanulók 182/A. § (8) 
bekezdése szerinti adatait. 

• (11) A hit- és erkölcstan órákra vonatkozó 
csoportnaplót a hitoktató, hittantanár 
vezeti, az iskola egyéb tanügyi 
dokumentumaiban a hit- és erkölcstan 
oktatással kapcsolatos további 
adminisztrációt az egyházi jogi személy 
által az Nkt. 35. § (4) bekezdése szerint 
foglalkoztatott hitoktató, hittantanár 
tájékoztatása alapján minden tanítási 
órát követő tanítási nap végéig az 
érintett tanulók osztályfőnöke végzi el. 



326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 

• 3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 
tartalma 

• 7. § (1) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 
során a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó 
indikátorok alapján minősítő bizottság értékeli a 
pedagógus tevékenységét. 

• (2) A pedagóguskompetenciák: 
• e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 
integrációs tevékenység, osztályfőnöki 
tevékenység, 



6. A pedagógusok illetménypótléka 
megállapításának részletes szabályai 

• 16. § (2) Osztályfőnöki pótlékra 
jogosult az a pedagógus, aki 
iskolában osztályfőnöki 
feladatokat, kollégiumban, 
alapfokú művészeti iskolában 
önálló tanulócsoport-vezetői 
feladatot lát el. 

 



7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 

• 17. § (1) Nevelési-oktatási 
intézményben a pedagógus 
számára a kötött munkaidőnek 
neveléssel-oktatással le nem 
kötött részében 

• 12. az osztályfőnöki munkával 
összefüggő tevékenység heti két 
órát meghaladó része, … 
rendelhető el. 

 



Kerettanterv  

NAT 

Helyi tanterv 

NAT Fejlesztési területek 
 – nevelési célok 

1. Az erkölcsi nevelés  
2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
4. Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése  
5. A családi életre nevelés  
6. A testi és lelki egészségre nevelés 
7. Felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség  
8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 
9. Pályaorientáció  
10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 
11. Médiatudatosságra nevelés  
12. A tanulás tanítása 



http://refpedi.hu/kezdolap 









Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 
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