Pivókné Gajdár Klára óvodai szaktanácsadó, tréner:
Tudósítás a Köznevelési kerekasztal második üléséről
Másodszor ülésezett a Köznevelési Kerekasztal, amelyre a korábbi tagokon kívül a Megyei Jogú
Városok Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Katolikus Egyház,
valamint az óvodapedagógusok képviselői is meghívást kaptak.
Múlt héten megkezdték munkájukat a Kerekasztal munkacsoportjai is: a 6 munkacsoport mintegy 100
szakértője összesen 150 témát vetett fel, amelyeket az első ülésen meghatározott prioritásoknak
megfelelően tárgyal a Kerekasztal.
Az ülésen a munkacsoportok (Tartalomfejlesztési, Gyermek-tanulói életutak, Pedagógus szakmai
stratégia, Pedagógushivatás, Fenntartói, Köznevelés irányítási) legfontosabb témái között szerepelt:










a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentése,
a pedagógusok munkaidejének újraszabályozása,
az üres álláshelyek betöltése,
a nyugdíjas pedagógusok továbbfoglalkoztatása,
a tankötelezettség kérdése,
a tanárképzés egységesítése,
a Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv felülvizsgálata,
az Arany János Tehetséggondozó Program financiális problémáinak megoldása,
valamint az Oktatási Hivatal szervezetfejlesztésikérdései.

Kiemelt jelentőséggel tárgyalta a Kerekasztal a KLIK költségvetésének azonnali rendezését, és a
tankerületek újrafelosztását.
A Köznevelési Kerekasztalnak az a célja, hogy a problémákat közösen megoldjuk, a kormány minden
felvetést meghallgat. Már az első Kerekasztal rengeteg eredményt hozott. A Kerekasztal kéthetente
ülésezik, a következő plenáris ülésre március 8-án kerül sor, amelyen az első prioritási csoportba
tartozó kérdésekben várhatóan döntés és javaslattétel születik.
(EMMI; Köznevelésért Felelős Államtitkárság)

Friss hír: Új vezetés a KLIK élén
A kormány biztosítja az intézményfenntartó tehermentes és a folyamatos feladatellátáshoz szükséges
stabil költségvetési hátteret. A szervezeti átalakítások keretein belül 2016. március 1-jével az
intézményfenntartó elnöki pozíciójára az oktatásért is felelős miniszter Pölöskei Gábornét nevezi
ki, aki miniszteri biztosként az intézményrendszer szakmai átalakításában is részt vesz majd.
Az intézményfenntartó gazdálkodási és szervezeti problémáinak megoldására, valamint az új
fenntartói struktúra kialakítására vonatkozó feladatkörbe miniszteri biztosként Jenei Zoltán, a Pécsi

Tudományegyetem kancellárja kerül. Hanesz József, a KLIK jelenlegi elnöke közös megegyezéssel
2016. február 29-én távozik beosztásából.
Az intézményfenntartó élére kinevezett két vezetőtől az emberi erőforrások minisztere azt várja, hogy:









Rövidtávon biztosítsák az intézményfenntartó stabil, tehermentes működését,
Készítsék elő a Köznevelési Kerekasztal véleményén alapuló, 2016. július 1-jétől
bevezetendő új szervezeti és működési formát,
Olyan, az állami fenntartás stabilitására épülő szervezetnek kell létrejönnie, amely a tanulók
érdekeit tartja szem előtt, épít az iskolák vezetőinek fokozottabb önállóságára és az ezzel járó
nagyobb felelősségre,
Az az elvárás, hogy az iskolát érintő döntéseket helyi szinten hozzák meg, a rendszerben rejlő
lehetőségeket optimálisan használják ki és csökkentsék az egyenlőtlenségeket,
Az új szervezetnek biztosítania kell a feladatellátáshoz szükséges forrásokat,
Érdekeltséget kell teremtenie az iskola vezetésének önállóságából adódó lehetőségek jobb
kihasználására,
Mindezek mellett optimalizálnia kell a belső adminisztratív folyamatokat annak érdekében,
hogy a szükségtelen terhektől mentesítse a pedagógusokat és az iskolák vezetőit.

(EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)

