Megjelent a 2016/17-es tanév rendjéről szóló rendelet
















A tanítás szeptember elsején, csütörtökön kezdődik, és 2017. június 15-éig tart, a tanítási
napok száma 182.
A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 180, gimnáziumban,
szakközépiskolában és szakiskolában 181 nap.
Az őszi szünet november 2-ától november 4-éig tart, a téli szünet pedig december 22-étől
január 2-áig. A tavaszi szünet április 13-ától április 18-áig tart majd.
A tanév rendje alapján lesz pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és
március 10. között, digitális témahét április 3. és április 7. között, valamint tartanak
fenntarthatóság-környezettudatosság témahetet is, április 24. és április 28. között.
A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a
témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával
összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat/tevékenységeket szervezhet a témahét keretében.
A miniszteri rendeletben meghatározott méréseket, értékeléseket a 2016/2017-es tanévben az
Oktatási Hivatal szervezi meg május 24-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet
az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai
foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető.
A hivatal 2018. február 28-áig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít,
majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és
a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, és a honlapján nyilvánosságra hozza. Az
országos elemzést megküldik az oktatásért felelős miniszternek, aki ezt 2018. április 27-éig a
kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.
A két tanítási nyelvű általános iskolában a hivatal 2017. május 31-ére szervezi meg a célnyelvi
mérést.
Az eltérő ütemű fejlődésből, fejlesztési szükségletekből fakadó egyéni hátrányok
csökkentésére, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében
az általános iskolák 2016. október 10-éig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét,
akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az
alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja
az ezt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a diagnosztikus fejlődésvizsgáló
rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2016. október 28-áig a hivatal által meghatározott módon
jelentik a hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott
tanulókkal 2016. december 2-áig kell elvégezniük.
Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát
az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő diákok esetében 2017. január 9. és április 30.



között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett intézmények 2017. június
elsejéig töltik fel a NETFITR rendszerbe.
2017. január 2. és március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az
iskolákban a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását - az ellenőrzést az Oktatási
Hivatal folytatja le.

(forrás: MTI)
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Pluszjuttatások és béremelés a pedagógusokat segítőknek








Idén kétszer 35 ezer forint béren kívüli juttatást kapnak a nem pedagógus végzettségű,
nevelést és oktatást segítő dolgozók, az első összeghez még a nyáron hozzájutnak - mondta
Sipos Imre köznevelési helyettes államtitkár, a július 15-én tartott sajtótájékoztatóján.
A juttatás az állami intézményfenntartás rendszerében dolgozóknak jár; az Erzsébetutalványok kiosztását a jövő héten kezdik meg. A második juttatást ősszel kapják meg az
érintettek.
Sipos Imre hangsúlyozta: a korábbi ígéreteknek megfelelően 2017. január elsejétől 7+3
százalékos béremelést is biztosítanak, 7 százalékot e dolgozói kör minden tagja megkap, 3
százalékot pedig differenciáltan lehet szétosztani.
A kormány fontosnak tartja a pedagógusok tevékenységét segítő kollégák munkáját, akik az
iskolákban, óvodákban és kollégiumokban kiegészítik a pedagógusok munkáját, részt vesznek
a gyerekek nevelési feladataiban és az iskolák adminisztratív feladatainak ellátásában. Ezt
köszönik meg a kétszeri béren kívüli juttatással és a béremeléssel.

(forrás: kormány.hu)
*****

Hírek a köznevelési kerekasztal 10. üléséről
Napirenden a pedagógus-továbbképzés megújítása
2016 június 28-án a köznevelési kerekasztal ülésén egyebek mellett a pedagógus-továbbképzés
megújításáról, a vezető szaktanácsadói rendszer kialakításáról volt szó.
Sipos Imre köznevelési helyettes államtitkár összegzése szerint a legfontosabb feladatokat a
kerekasztal elvégezte, és minden olyan javaslatot, amit csak lehetett, jogszabályban rögzített az
államtitkárság, illetve annak kimunkálása folyamatban van. A kerekasztal mellett hat szakmai
munkacsoport működött, 45 ülést tartottak, a munkában több mint 250 szakember vett részt.
Ezen a héten kezdődő, több mint 500 pedagógus jelenlétével Sonkádon tartandó konferencián
megvitatják a munkacsoportok által kidolgozott dokumentumokat.

A szakmai munka nem áll le, a kerekasztal szeptemberben folytatja munkáját, ekkor a
tartalomfejlesztés, a nemzeti alaptanterv új változata, a diákönkormányzatiság, a szakmai szolgáltatás
kérdése mellett az átalakuló intézményfenntartás kerül majd napirendre.
Puszter Bernadett, a köznevelés-irányítási munkacsoport vezetője elmondta: a pedagógusok
körében erőteljes az igény a továbbképzésekre, amelyek száma várhatóan nőni fog. Helyi szinten
szeretnék közelebb vinni ezeket a képzéseket a pedagógusokhoz és együtt kívánnak működni a
felsőoktatási intézményekkel is. Emellett egységes informatikai rendszert és ösztönző rendszert is
kialakítanának.
Beszámoltak a keddi ülésen a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítására vonatkozó
javaslataikról. A szaktanácsadóknak a rendszer megerősítésében szánnak szerepet, s a fő tantárgyak és
műveltségterületek esetében kineveznének megyei szinten ilyen vezető szaktanácsadókat.
Az Oktatási Hivatal pedagógiai oktatási központjainak bázisintézmény-hálózatára is javaslatot tettek,
ezek célja az lesz, hogy területi szinten könnyebben hozzáférjenek az intézmények a szakmai
szolgáltatásokhoz. A tényleges működés januártól várható.
Szakál Ferenc a foglalkoztatási munkacsoport képviseletében kiemelte a nyugdíjazással
összefüggő kormányhatározat módosítását, eszerint nem zárolnák a nyugdíjba vonuló pedagógusok
státuszát. A kötött munkaidőben való kötelező intézményi tartózkodás is kikerül a jogszabályból közölte.
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar hétvégén újraválasztott elnöke úgy értékelte,
eredményeket az oktatás hatékonyságának érdekében tárgyalásos úton lehet elérni, és ehhez tartják
magukat a jövőben is. Úgy látja, sikerült eredményeket elérni, és a tankerületek létrejötte nemcsak
formai változás lesz, hanem a költséghatékonyságot illetően is jobb helyzet alakul ki. Sikerült a
nyugdíjas munkavállalóknál eredményeket elérni, ahogyan a tanfelügyelet területén is - jegyezte meg.

(forrás: kormany.hu)

