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• első tanítási nap: 2014.09.01. hétfő;

• utolsó tanítási nap: 2015.06.15. hétfő;

• középiskolában befejező évf. 2015.04.30.; 

• alapfokú műv. okt. int.-ben a szorgalmi idő első 
és utolsó napját az igazgató határozza meg a 
szorgalmi időszak első és utolsó hetében;

• félév vége 2015.01.16.;

• félévi értesítő kiadása 2015.01.23.;

• félévi és év végi záró értekezlet  a szorgalmi idő 
utolsó napját követő 15  napon belül;

• tanítási napok száma181, középfok nappali 180.
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• Őszi szünet: 2014.10.27 – 2012.10.31. 

– Utolsó: 10.22. /szerda/      Első:11.03. /hétfő/

• Téli szünet: 2014.12.22. – 2015.01.02.

– Utolsó: 12.19. /péntek/   Első: 01.05. /hétfő/

• Tavaszi szünet: 2015.04.2. – 2015.04.07.

– Utolsó: 04.01. /szerda/        Első:04.08. /szerda/

A szünetek kezdő és befejező napja módosítható 

(köznevelésről szóló törvény 30. § (2)-(3) bekezdéseiben 

meghatározottak megtartásával).

• Tanítás nélküli munkanapok 

– 5 nap ált isk., 6 nap közép isk., melyekből 1 nap DÖK
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2014. december 24. szerda pihenőnap

2014. december 13. szombat munkanap

2015. évben ünnepek:

március 15. (vasárnap)  

április 6. hétfő (húsvét)

május 1. (péntek)

május 25. hétfő (pünkösd)
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• 2014. őszi:

 írásbeli október 10. — október 27.

 szóbeli november 6. — november 22.

• 2015. tavaszi:

 írásbeli május 4. — május 26.

 szóbeli június 4. — június 26.
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• 2014.10.31. a felvételi eljárásrend nyilvánosságra hozatala

• 2014.12.09. tanulók jelentkezése a központi írásbelire,
közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe

• 2015.01.17. általános felvételi eljárás kezdete

01.17. 10 oo 6 és 8 évf. gimn. központi írásbeli

01.17. 10 oo gimn. 9.évf. központi írásbeli

01.22. 14 oo pótló írásbeli ( 6, 8, 9. évf. )

02.05. a tanulók értesítése az írásbeli eredményről

02.17. - 03.06. szóbeli meghallgatások az általános
felvételi eljárás keretében

03.11. ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra
hozatala

03.16. - 17. tanulói adatlapok módosítási lehetősége

04.24. tanulók értesítése
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• Tagozatkódok 2014. október 15.

• Felvételi tájékoztató megjelentetése, 

2014. október 31.

• A kijelölt felvételi időszakot nem előzheti meg 

egyetlen felvételi sem.

• Írásbeli vizsga csak OH feladatlap alapján.

• Szóbeli felvételit csak az a középiskola 

szervezhet, amelyik előírja a központi írásbeli 

felvételi vizsgán való részvételt. (25%-át teheti ki)
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• Kompetencia mérés: 6., 8.,10. évfolyamon 

– Időpont: 2015. május 27. /szerda/

– Adatszolgáltatás OH részére: 2014. 11. 21.

– Olvasási-szövegértési, matematika alapkészségekre 
vonatkozik.

– A 6., 8. és 10. évfolyamon valamennyi tanulóra 
kötelező mérés.

– Intézkedési terv: 2015.06.10.

– A mérés napja a tanulóknak tanítási napnak minősül, 
további kötelező tanórai foglalkozás a mérésben 
résztvevőknek nem szervezhető.



• Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű iskolákban
Időpontja: 2015. 06.03.

Általános iskola: 6. Évfolyam – A2 szintű

8. Évfolyam - B1 szintű

Középiskola: 10. Évfolyam - B2 szintű

Adatokat OH-nak leadni:  2014. 11.21.

• Angol, német idegen nyelvi mérés – első idegen nyelv

(szóbelivel kiegészíthető)

Időpontja: 2015. 06.11.

Általános iskola: 6. Évfolyam

8. Évfolyam 



• Első évfolyamos tanulók diagnosztikai 
fejlődésvizsgálata

– Tanulók létszámának felmérése 2014. október 10.

– OH értesítés nyomtatványon érintett tanulók számáról 
2014. október 22.

– Diagnosztikai vizsgálatok elvégzésének határideje
2014. december 05.

• A tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálata 

– 1- 4 évfolyam kivételével kell elvégezni

– 2015.01.05. – 2015.05.27. között kell megszervezni.

– NETFIT mérés
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Hatósági ellenőrzés 

Szakmai ellenőrzés - Kollégiumok - (reprezentatív)

2015.01.12. – 2015.03.31.

• Felvételi eljárást

• Helyi kollégiumi programjot ellenőrzik
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• Knt. 27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban

azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a

mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében,

amelyből legfeljebb heti két óra

• b) iskolai sportkörben való sportolással,

• c) versenyszerűen sporttevékenységgel váltható ki.

Nemzeti lovas program lehetőség (fenntartói támogat)

• Knt. 97.§ (Ezeken az évfolyamokon) alkalmazott helyi tantervbe

legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni. A többlet testnevelési

órákkal a Kt. 52. § (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező

tanórai foglalkozások száma megnövelhető.



Magyar Közlöny 96. sz.:

- Nkt.

- Kjt. 

Oka: 

- Integrált Elektronikus Rendszer (INYR) bevezetése

(adatgyűjtés, csak szakszolgálattal kapcs. gyermeknek is kell OM

azonosító, felmenő rendszerben kerül bevezetésre)

- Ped. szakszolgálatban pedagógus munkakörben 

dolgozókat évi 25 munkanap pótszabadság illeti

- Heti 21 órában kötött munkaidőt vezettek be a 

szakszolgálatnál
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• Közösségi szolgálat nem csak az iskola hanem 

a lakóhely településén is elvégezhető

• 6-8. évfolyamos gimnáziumokban idegen 

nyelveket, művészeteket, testnevelést nem csak 

mesterfokú pedagógus taníthat

• HHH feltételei lettek a HH fogalmának a feltétele 
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326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet

• 2014. szeptember 1-jétől béremelés

• „38. § (1) 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között az 

illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér 

(minimálbér) havi összegének

• a) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén,

• b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén,

• c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén.”

• (2) 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között….

• (3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között..



• 7. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény 

az illetményalap százalékában

• 8. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

• A köznevelési intézményekben alkalmazottak 

számára járó pótlékok és azok mértéke az 

illetményalap százalékában

A B C D E F

Kategória

/év

Gyakornok

(%)

Pedagógus 

I.

(%)

Pedagógus 

II.

(%)

Mesterpeda

gógus 

(%)

Kutatótanár

(%)



Pedagógus I. Pedagógus II.(ideiglenes)

Pedagógus II. (minősítésben részt vehet)

+ 60 órás képzés

(próbaminősítő eljárás)
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14 év szakmai gyakorlat, 

Ped.szakvizsga (v. tud.fokozat)

portfólió

22 697 fő

Mesterpedagógus

18 095 fő

2015.01.01.

2016.01.01.

2015.01.01.

1 200 fő5 000 + 2000 fő



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

www.oktatas.hu/kiadvanyok (Oktatási Hivatal honlapján)

• 10 foglalkozásterv 6 óra/foglalkozásterv

• Mesterpedagógus besorolás visszavonható

• Óvoda-és iskolapszichológusok foglalkozását nem látogathatják a 

minősítő szakértők

• Hozzátartozó minősítésében szakértő, intézményvezető nem 

működhet közre

• Szept.30-ig kérelmet adhat be az OH-nak, akit nem vagy hibásan 

rögzített az intézményvezető. 

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok


Az oktatással szembeni elvárások

Gazdaság részéről

 Képzettségi szint 

növekedése

 Élethosszig tartó tanulás 

igénye

Társadalom részéről

 Készségek, 

képességek

 Kompetenciák

tehetséggondozás 

hátránykompenzáció szerep



Eszköz, cél: oktatás, nevelés

BEMENETI OLDAL

KIMENETI OLDAL

OKTATÁSI, NEVELÉSI

IDŐSZAK



BEMENETI OLDAL

• 3 éves kortól kötelező 

óvodai részvétel

• Esélyteremtés, egyenlő 

bánásmód

• Támogató programok 

közép-és felsőfokba 

lépéshez

• Intézmények állami 

fenntartása 

• Állami tankönyvellátás

Óvodai férőhelybővítés

2015.06.30.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ovodafej

lesztes/

850,3 M Ft

Útravaló Ösztöndíjprogram

1,2 Md Ft

• Út a tudományhoz 

• Út a középiskolába 

• Út az érettségihez 

• Út a szakmához 

• Út a diplomához 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ovodafejlesztes/


OKTATÁSI, NEVELÉSI

IDŐSZAK

• Minőségi oktatás;

• Esélyteremtés, egyenlő 

bánásmód;

• pedagógus életpálya rendszere -

pedagóguskompetenciák, 

szakmai fejlődés;

• intézményi szintű 

pedagógiai-módszertani szakmai 

támogatás, pedagógiai 

szolgáltatás;

• Mérés, értékelés;

• Felügyelet.

Tornaterem, tanuszoda, 

Tanterem építés,bővítés

3 x 3.000  M Ft

2014-2020. 

programozási időszak

2014/15. tanévre 

áthúzódó projektek

TÁMOP – 3.1.

TIOP – 3.1.

EFOP

• Tartalmi, módszertani 

fejlesztések

• Egységes informatikai 

rendszerek

• Oktatási anyakönyv



KIMENETI OLDAL

• Nem formális, informális 

tanulás;

• Korai iskolaelhagyás 

csökkentése;

• Élethosszig tartó tanulás.

2014-2020. 

programozási időszak

• megelőző, intervenciós és 

kompenzációs programok 

fejlesztése

• lemorzsolódó fiatalok a 

köznevelés világába 

történő visszavezetése

EFOP-ban tervezett köznevelési fejlesztések kiemelt célja 

a minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés 

megteremtése érdekében a köznevelés esélyteremtő 

szerepének javítása,

a képzettségi szint növelése és a korai iskolaelhagyás 

arányának csökkentése. 



Infrastruktúra 

fejlesztés

Folyamatok 

fejlesztése

Tartalmi fejlesztés

E
G

Y

S

É

G
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Jó munkát és sikeres tanévet kívánok!
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„ Bölccsé teszlek, és megtanítalak, 

melyik úton kell járnod. 

Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.”
(Zsolt.32,8.)


