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A 2021/22-es tanév rendje és a nevelési év megszervezése
A 2021/2022. tanév első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja
2022. június 15. (szerda).
Az első évfolyamra történő beiratkozás időpontja: 2022. április 21-22.
A tanítási év közbeni szünetek:
Az őszi szünet 2021. október 23-tól 2021. november 1-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).
A téli szünet 2021. december 22-től 2022. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
A tavaszi szünet 2022. április 14-től 2022. április 19-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).
Az óvodai Éves munkaterv elkészítésekor vegyük figyelembe a tanév rendjének előírásait!
Az óvodai nevelés országos alapprogramjának módosítása
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. melléklet III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI,
Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása , a gyermek testi
fejlődésének elősegítése 3 -6 éves korban kiemelt jelentőségű, melynek terén az óvodai
nevelés feladata az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a
magas cukor tartalmú ételek és italok , a magas só- és telítettzsír-tartalmú ételek
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának
ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az
egészségmegőrzés szokásainak alakítása
[363/2012. (XII . 17 .) Korm. rendelet 1 . melléklet III . AZ ÓVODAI NEVELÉS
FELADATAI cím , Az egészséges életmód alakítása alcím ötödik francia bekezdés]. Az
óvodai nevelés országos Alapszabályozási norma, hogy a köznevelés egészének egyik
meghatározója az egészséges életmódra nevelés [Nkt. 1. § (2) bek.]
Vizsgáljuk felül és egészítsük ki a helyi pedagógiai programunkat a jogszabálynak
megfelelően!
Az óvodai nevelésben történő kötelező részvétel alóli felmentés
Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség-miatt megsemmisítette 2021. június 30-i
hatállyal az Nkt. 8. § (2) bekezdésében szabályozott normaszövegét; „annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti” melynek értelmében a
gyermek óvodai nevelésben való kötelező részvétel alóli felmentésének időbeli tartama
kizárólagosan nem korlátozható, mert az sértené a szülő azon alapvető jogát, hogy a
gyermekének adandó nevelést szabadon megválassza.
A JOGFORRÁSI RENDSZER KOHERENCIÁJA Minden jogszabálynak illeszkednie kell a
jogrendszer egészéhez. • Alaptörvény XVI. cikk (2) ↔ Nkt. 8. § (2)
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A 2021. július 1. napján hatályba lépő új eljárási szabályok szerint









a felmentés a tárgyév április 15. napjáig kérhető,
a felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben a gyermek
negyedik életévét betölti,
különös méltánylást érdemlő esetben újabb kérelem alapján, annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek ötödik életévét betölti,
amennyiben szakértőt kell meghallgatni, a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek
esetén a szakorvos rendelhető ki.
az eljárás időtartama ötven nap, a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetén a
kérelem április 15. napja után is benyújtható.
Korrigált normaszöveg: Nkt. 8. § (2)
Módosító jogszabály: egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló 2021.
évi LII. törvény 23. § (2) •
Jogforrás: 9/2021. (III. 17.) AB határozat

A tankötelezettség törvényi főszabálytól eltérő megkezdése
Mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség áll fenn amiatt, hogy a jogalkotó nem
teremtette meg annak garanciáit, hogy az óvoda javaslata alapján vagy más, alkalmas módon
abban az esetben is lehetségessé váljon a nyilvánvalóan nem iskolaérett gyermek
iskolaérettségi vizsgálatát követően a gyermek iskolakezdésének egy nevelési évvel történő
elhalasztása, ha a szülő ezt nem vagy nem megfelelően kezdeményezi.
A JOGFORRÁSI RENDSZER KOHERENCIÁJA
Minden jogszabálynak illeszkednie kell a jogrendszer egészéhez:
Alaptörvény XVI. cikk (1) bek. ↔ Nkt. 45. § (2) bek.
Jogalkotói feladat:




a gyermek tankötelezettségének megállapítása ügyében az óvodának megfelelő
lehetőséget biztosítani szakmai álláspontja kifejtésére.
A 2021. május 28-án hatályba lépő új eljárási szabályok szerint o szülői kérelem
hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is
kezdeményezheti,
a szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig
nyújthatja be a felmentést engedélyező Oktatási Hivatalhoz.

A 2021. május 28. napján hatályba lépő új eljárási szabályok szerint
az eljárás ügyintézési határideje ötven nap, o a szülő kérelme alátámasztására kérelméhez
csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is.
Jogforrás: Nkt. 45. § (2) bek.
Az óvoda készüljön fel (szükség esetén) az iskolaérettséggel kapcsolatos szakvélemény
kialakítására, annak munkatervbe foglalásával!
Koherencia: az OÓNAP, 363/2012. (XII . 17 .) Korm. rend. 1 . mell . VI . cím
A 2021. május 28. napján hatályba lépő új eljárási szabály szerint,
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ha az Oktatási Hivatal azért engedélyezi a gyermek további egy nevelési évig óvodai
nevelésben való részvételét, mert a gyermek sajátos nevelési igényű, vagy
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, az óvoda a szakértői bizottság
által javasolt fejlesztéseken túl, a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez
szükséges értelmi, testi, lelki és szociális érettség elérésére irányuló, az óvodai nevelés
időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat biztosít.

Vizsgáljuk felül és egészítsük ki a helyi pedagógiai programunkat a jogszabálynak
megfelelően!
Jogforrás: Nkt. 45. § (2a) • Koherencia: Nkt. 6. mell.
A felmentést engedélyező szerv döntése elleni jogorvoslat
Mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség áll fenn amiatt, hogy a jogalkotó nem
teremtette meg annak eljárásjogi garanciáit, hogy az intézményes nevelés-oktatásban való
kötelező részvétel alóli felmentésre irányuló kérelemről a döntés a nevelési év, a tanév
kezdetét megelőzően akkor is megszülethessen, ha a szülő közigazgatási pert kezdeményez.
A jogforrási rendszer koherenciája.
Alaptörvény XVI. cikk (1) ↔ Nkt. 8. § (2d) Nkt. 45. § (6e)





Ha a szülő nem ért egyet a felmentést engedélyező szerv döntésével, a közigazgatási
bíróságnál keresetet indíthat. A 2021. május 28-án hatályba lépett
az új rendelkezés kimondja, hogy a bíróság a keresetlevelet, a bírósághoz történő
érkezésétől számított – nem negyvenöt, hanem – harminc napon belül bírálja el, a
határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja, és a felek részére kézbesíti [Nkt.
8. § (2d) bek., 45. § (6e) bek.].
Jogalkotói cél: a jogerős bírósági döntés meghozatalának biztosítása a nevelési év,
tanév első napjáig megszülethessen.

A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek ellátása



A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló kategóriája a tartós gyógykezelés alatt
álló gyermek, tanuló körével bővült [Nkt. 4. § 13. pont c) alpont].
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek az, akinek egészségügyi ellátása a szakorvos
véleménye alapján az adott nevelési évben a harminchat nevelési napot várhatóan
meghaladja, és emiatt a legalább napi négy órai tartamban meghatározott óvodai
foglalkozásokon nem tud részt venni [Nkt. 4. § 18. pont].

Koherencia: Eütv. 89. és 91. §
A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek ellátásának óvodai neveléssel összefüggő
vonatkozásai a következők:




az óvodai nevelésben történő kötelező részvétel alóli felmentés a szakellátásban részt
vevő szakorvos véleménye alapján történik, aki az eljárásban szakértőként vesz részt
(Nkt. 8. § (2)
az óvodába járási kötelezettség alóli felmentés iránti kérelem a tárgyév április 15.
napja után is benyújtható (Nkt. 8. § (2)
a tartós gyógykezelésre vonatkozó adatok, továbbá a gyermek speciális köznevelési
ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakorvosi diagnózisának adatai az óvoda és
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az egészségügyi szakellátó között továbbíthatók (különleges adatok) Nkt. 41. § (8) a)
pont.
Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátása az óvodában






Az Nkt. 2021. szeptember 1. napján hatályba lépő módosítása a 2021/2022. nevelési
évtől kötelezettséget ró az óvodákra az inzulinfüggő cukorbetegségben szenvedő,
óvodai nevelésben részt vevő gyermekek indokolt esetben történő, intézményben
megvalósuló speciális ellátása tekintetében.
Az óvoda vezetője az 1-es típusú diabétesszel élő, az óvodával jogviszonyban álló
gyermek részére a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, a gyermekkori
diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása
alapján a jogszabályban foglalt speciális ellátást biztosítja Nkt. 62. § (1a)
Az intézményvezető – az ellátás megszervezésével összefüggésben – a pedagógus
vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatott beosztottja számára előírhatja a vércukorszint szükség
szerinti mérését, o szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes
képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a
szükséges mennyiségű inzulin beadását.

Jogforrás: Nkt. 62. § (1b) bek
Az óvoda alkalmazottjának a speciális ellátásban való részvétele három konjunktív
feltételhez között:




munkaköri és végzettségi minimumfeltétel;
szakmai továbbképzés sikeres elvégzése;
a munkavállaló nyilatkozata a feladat elvállalásáról Nkt. 62. § (1c)

Módosítani kell a munkaköri leírást a speciális feladat megjelölésével, valamint a Szervezeti
és Működési Szabályzat ide vonatkozó részét (egészségügyi szolgáltatóval való
kapcsolattartás módja, formái). Az Éves munkatervben ütemezni kell a feladatot intézkedési
terv készítésével.




Az óvoda vezetője a gyermek esetleges rosszulléte esetén az Eütv.-vel összhangban
álló speciális ellátási eljárásrendet alakít ki Nkt. 62. § (1e)
A speciális ellátási eljárásrendet a diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi
intézmények szakmai iránymutatása alapján kell meghatározni, és a Szervezeti és
Működési Szabályzat védő, óvó előírásai közé beiktatni Műkr. 4. § (1) m) pont
Az 1-es típusú diabétesszel élő óvodai nevelt gyermek intézményi speciális ellátását
végző alkalmazott diabétesz ellátási pótlékra jogosult, melynek havi mértéke a
mesterfokozatra megállapított illetményalap 17 %-a Nkt. 7. melléklet 9.sor.

A kiegészítő nemzetiségi és fejlesztő óvodai nevelést érintő változások
A kiegészítő nemzetiségi óvoda


A kiegészítő nemzetiségi óvoda kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelést folytató
köznevelési intézmény, amely a nemzetiségek jogairól szóló törvényben
meghatározott feltételek szerint hozható létre az óvodai nevelés alapprogramjában
foglaltak figyelembevételével a nemzetiségi nyelv és kultúra ápolásának céljából Nkt.
16/A. § (2).
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Rendszertani helye: nevelési-oktatási intézmény Nkt. 7. § (1) m) pont.







A nemzetiséghez tartozó gyermek – törvényes képviselője döntésétől függően –
jogosult kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelésben részt venni 2011: CLXXIX. tv. 22.
§ (3).
A kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelést akkor köteles megszervezni a települési
önkormányzat, ha legalább nyolc ugyanahhoz a nemzetiséghez tartozó gyermek
törvényes képviselője nem kéri a nemzetiségi óvodai nevelés megszervezését a
településen, de az érintett országos nemzetiségi önkormányzat azt kezdeményezi
2011: CLXXIX. tv. 22. § (5)-(6).
A kiegészítő nemzetiségi óvoda nevelési-oktatási intézmény Nkt. 7. § (1a)
Az óvoda és a kiegészítő nemzetségi óvoda is működhet gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai nevelési-oktatási intézményként, illetve annak szervezeti és szakmai
tekintetben önálló intézményegységeként Nkt. 15. § (1)
A köznevelési alapfeladat-ellátás legitimitási feltétele az óvoda alapító okiratában
történő rögzítése a specifikus feladatellátásnak.

Jogtechnikai metódus: koherencia teremtő célú pontosítás.

Az óvodai jogviszony szabályai
A gyermek az óvodával jogviszonyban áll Nkt. 49. § (1)





Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre.
A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve
gyakorolhatja.
Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év
megkezdéséhez kötheti Nkt. 49. § (3a)
Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási kötelezettségét külföldön
teljesíti, a szülő által bejelentett naptól Nkt. 91. § (4)

Szükséges az óvoda házirendjének módosítása a jogszabályi változásnak megfelelően!
Koherencia: Nkt. 41. § (4) d) pont dc) alpont

A kötelező felvételt biztosító óvodákra vonatkozó új szabály





Hatályon kívül helyezésre került az Nkt. 49. § (2) bekezdése, amely kimondta, hogy a
gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik vagy ahol szülője dolgozik, mert ez ellentétes azzal a szabállyal, mely szerint az
óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda
körzetében lakik Nkt. 49. § (3)
A kötelező felvételt biztosító óvodába azt a gyermeket kell felvenni, aki az óvoda
körzetében lakik életvitelszerűen, tehát a szülő munkavégzésének helye nem
alapozhatja meg a kötelező óvodai felvételt.
Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, nem kell
a felvételre javaslatot tevő bizottságot szervezni.

Célfeladat és céljuttatás az óvodában


Az Oktatási Hivatal a pedagógus számára a közalkalmazottak jogállásáról, a
közszolgálati tisztviselőkről vagy a kormányzati igazgatásról szóló törvénytől eltérően
részben vagy egészben hazai vagy európai uniós forrásból finanszírozott projekt
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megvalósítására célfeladatot akkor is kitűzhet és céljuttatást akkor is megállapíthat, ha
az adott feladat nem tartozik az Oktatási Hivatal feladatai közé Nkt. 65. § (6c)
A jogszabály lehetővé teszi a hazai költségvetési és az uniós (közösségi) források
pályázati úton történő felhasználását céljuttatásként az abban részt vevő
óvodapedagógusnak.
Koherencia: 1992. évi XXXIII. tv. 77/A. §

A gyermek adatainak nyilvántartása az óvodában








Az óvoda nyilvántartja a gyermek után a családi pótlékra jogosult nevét, lakóhelyét,
tartózkodási helyét, telefonszámát Nkt. 41. § (4) b) pont].
A gyermek után családi pótlékra jogosult személy nevét, lakóhelyét, tartózkodási
helyét, telefonszámát akkor is köteles nyilvántartani az óvoda, ha ez a személy nem a
gyermek, tanuló szülője, törvényes képviselője Nkt. 41. § (4) i) pont.
Amennyiben a szülő, törvényes képviselő a családi pótlékra jogosult nevét, lakóhelyét,
tartózkodási helyét, telefonszámát nem adja meg az óvodának, akkor az óvoda ezeket
az adatokat a családtámogatási ügyben eljáró hatóságtól, azaz a kormányhivataltól
szerzi be Nkt. 41. § (4b).
A gyermek sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségére, tartós gyógykezelésére vonatkozó adatai, továbbá a gyermek speciális
köznevelési ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakorvosi diagnózisának adatai a
pedagógiai szakszolgálat, az óvoda és az egészségügyi szakellátó között továbbítható
Nkt. 41. § (8) a) pont.
Az óvodában nevelt gyermek speciális köznevelési ellátása az óvodában:
o fejlesztő nevelés-oktatás,
o fejlesztő pedagógiai ellátás,
o sajátos nevelési igényű gyermek habilitációs, rehabilitációs ellátása

A gyermek adatai a Köznevelés Információs Rendszerében




A köznevelés információs rendszerének az Óvodai nevelésben részvételre kötelezett
gyermekek nyilvántartása című alrendszere új elemként tartalmazza az óvodáztatási
kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek külföldi tartózkodásának kezdő és várható
befejező időpontját, valamint azt az országot, ahol a gyermek az óvodáztatási
kötelezettségét teljesíti Onytv. 1. mell. XIV. rész e) pont.
2022. július 1. napjától lehetővé válik, hogy a gyermek törvényes képviselője a
gyermeknek a köznevelés információs rendszerében rögzített személyes adatait
azonosítást követően elektronikusan megtekinthesse Onytv. 6. § (8)

Az óvodapedagógusok személyes adatainak kezelése – GDPR






Az Oktatási Hivatal a pedagógusminősítési nyilvántartásból személyes adatot
szolgáltat az eljárás lefolytatása, az elért eredményről való tájékoztatás céljából az
alkalmazott intézményvezetője, munkáltatója, a fenntartó, a finanszírozást ellenőrző
szerv, valamint az eljárásban érintett szakértők részére Onytv. 7. § (14)
A pedagógusminősítési nyilvántartás kiegészül a minősítő vizsga, minősítési eljárás
eredményének adataival, a pedagógus kompetenciák alapján történő értékeléssel, a
fejlesztési javaslatokkal és a javasolt fejlesztési módokkal Onytv. 1. mell. XII. rész 2.
pont e) alpont.
Az alkalmazotti nyilvántartásban az alkalmazott munkakörének megnevezése mellett
annak időtartamát, tehát a teljes vagy részfoglalkoztatás tényét is fel kell töltenie az
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óvodának a köznevelés információs rendszerének felületén történő elektronikus
adatszolgáltatás során Onytv. 1. mell. II. rész c) pont
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás kiegészül az ellenőrzésben
érintett pedagógus vagy intézményvezető ellenőrzése során tett pedagógusi, vezetői és
intézményi területek fejlesztésére vonatkozó javaslatokkal, javasolt fejlesztési
módokkal Onytv. 1. mell. XI. rész 2. pont 2.3 alpont.
A pedagógusminősítési nyilvántartás szakértők adatait tartalmazó adatbázisa bővül a
szakértő munkáltatójának, az óvodavezetőnek a nevével, címével és az óvoda OM
azonosítójával Onytv. 1. mell. XII. rész 3. pont 3.16 alpont.
Az Oktatási Hivatal adattovábbítási felhatalmazást kap:
o a Nemzeti Pedagógus Kar számára a pedagógus-jogviszony fennállásáról
Onytv. 7. § (36)
o a kedvezmény igénybe vételére történő jogosultság érvényességének
megerősítése végett Onytv. 7. § (37) .

2022. július 1. napjától lehetővé válik, hogy az óvodapedagógus a köznevelés információs
rendszerében rögzített személyes adatait azonosítást követően megtekinthesse Onytv. 6. § (8)
.

A pedagógusigazolvánnyal kapcsolatos új szabályok





A pedagógusigazolvány – szemben a diákigazolvánnyal – a jövőben nem lesz Nemzeti
Egységes Kártyarendszer típusú kártya (a továbbiakban: NEK), és nem minősül majd
közokiratnak, ugyanis a pedagógusigazolványhoz kapcsolódó kedvezmények köre
nem igényli egy NEK típusú kártya kibocsátását Nkt. 63. § (3) .
Módosításra került a pedagógusigazolvány kiadására irányuló kérelem tartalma és a
pedagógusigazolványban szereplő személyes adatok köre Nkt. 63. § (3a) és (3c) .
A pedagógusigazolvány kiadását a munkáltató kezdeményezi, és az Oktatási Hivatal
bocsátja ki Nkt. 63. § (3) .

Az ágazati kerettörvény gyermekvédelmi tárgyú módosításai


A köznevelés ágazati kerettörvényének 2021. július 8-án hatályba lépő módosítása
értelmében az óvodában nem szervezhető olyan foglalkozás, illetve nem folytatható
olyan tevékenység, amely a gyermekek számára népszerűsíti
o a pornográf, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmakat,
o a homoszexualitást,
o a gyermek születési nemének megváltoztatására irányuló beavatkozásokat,
o a transzszexualitást,
o a társadalmi nemek elméletét (genderideológia).

Jogforrás: Alaptörvény XVI. cikk (1).


Az óvoda saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján és az
intézmény-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen, valamint az óvodával kötött
együttműködési megállapodással rendelkező állami szerven kívül más személy vagy
szervezet a gyermekek részére tartott foglalkozás keretében szexuális kultúrával, nemi
élettel, nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószer fogyasztás káros
hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel
kapcsolatos programokat (a továbbiakban: felvilágosító program) csak akkor tarthat,
ha jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette Nkt. 9/A. § (1) .
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Koherencia: Gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. tv. 6/A. § )




A felvilágosító programok tartására jogosult szervezet nyilvántartását vezetni jogosult
szervet, a nyilvántartásba vétel részletes feltételeit, továbbá a nyilvántartás vezetésére
és közzétételére vonatkozó részletes szabályokat az oktatásért felelős miniszter
rendeletben állapítja meg Nkt. 94. § (1) j) pont].
Amennyiben a köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során
feltárja, hogy az intézményben a felvilágosító programokat nem a nyilvántartásba vett
szervezet végezte, az intézményvezetővel és a program szervezőjével szemben
szabálysértési eljárást kezdeményez Nkt. 79. § (8) .

A 2022. évi költségvetési törvény óvodai neveléssel összefüggő normái






Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja változatlanul 20 000 Ft Kvtv. 63. §
(1) bek. b) pont
Az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja
továbbra is 101 500 Ft Kvtv. 64. § (1).
Közalkalmazotti bértábla: Kvtv. 7. melléklete (változatlan).
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatásának szabályait a
Kvtv. 2. melléklete tartalmazza az egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódó
előirányzatok és a fajlagos összegek meghatározásával.
A nem települési önkormányzati intézményfenntartók köznevelési feladatellátásának
előirányzatait a Kvtv. 8. melléklete foglalja magába

A külföldi és nemzetközi óvodákat érintő új szabályok






A Magyarország területén az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő
külföldi, nemzetközi nevelésioktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett
fenntartója az ilyen intézmény által pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy
után átlagbéralapú támogatásra akkor jogosult, ha
o a pedagógus szakképzettsége vagy szakképesítése megfelel a jogszabályban
meghatározott képesítési előírásoknak
o a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az
Óvodai nevelés országos alapprogramjának, vagy
o nemzetközi megállapodás vonatkozik rá Nkt. 88. § (7).
Az Nkt. 90. § (1)-(3) bekezdéseinek szövegpontosító módosításai révén
konkretizálásra került, hogy a külföldi és a nemzetközi óvodák nyilvántartásba vétele
és működési engedélyezése nem automatikus, az oktatásért felelős miniszternek
mérlegelési jogköre van e kérdésben, kivéve, ha az intézmény nemzetközi szerződés
alapján jöhet létre és működhet.
A módosítás célja egyértelművé tenni, hogy az oktatásért felelős miniszter minden
esetben az összes körülmény, benyújtott dokumentum ismeretében diszkrecionális
jogkörében mérlegeli azt, mit fogad el külföldi, illetve nemzetközi elismerésnek.
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Óvodai dokumentumok jogszabályi változások miatti módosítása
dokumentum
tartalom
jogszabály
Az 1-es típusú diabétesszel Nkt. 62. § (1c) bek. b) pont
élő gyermekek speciális Műkr. 4. § (1) bek. i) pont
ellátására
vonatkozó
Szervezeti és Működési
együttműködés
részletei
Szabályzat
(óvoda-eü. szolg.)
Inzulinfüggő
Nkt. 62. § (1e) bek. Műkr. 4.
cukorbetegségben szenvedő § (1) bek. m) pont
gyermekekre
vonatkozó
speciális eljárásrend
Az egészéges életmódra 363/2012. (XII. 17.) Korm.
nevelés vonatkozásában a rendelet 1. mell. III. cím
magas telítettzsír-tartalmú
ételek
fogyasztásának
csökkentésére
irányuló
teendők rögzítése.
Pedagógiai Program
A
speciális
pedagógiai Nkt. 45. § (2a) bek.
ellátásra
jogosult,
a
tankötelezettségük
megkezdésére
halasztást
kapott gyermekek részére
biztosítandó, iskolakezdésre
felkészítő
foglalkozások
meghatározása.
Annak meghatározása, hogy Nkt. 49. § (3a) bek.
melyek azok a jogok,
amelyek
gyakorlása
a
Házirend
nevelési év első napjához
kötött.
Az ügyeleti időszakok és a Tvr. 2. § (2) bek. Tvr. 6. §
nyári
zárva
tartás (1)-(3) bek.
meghatározása.
Éves munkaterv
Első évfolyamra történő Tvr. 7. § Nkt. 45. § (2) bek.
beiratkozásra
való
felkészülés.
Inzulinfüggő
Nkt. 62. § (1a) bek.
cukorbetegségben szenvedő
gyermekek speciális ellátása.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási
Központja és a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ (UMZ)
együttműködésében elkészült egy Szakmai segédanyag a nemzetiségi óvoda pedagógiai
programjának felülvizsgálatához, egy Forgatókönyv a pedagógiai program
felülvizsgálatához, valamint egy Szakmai szókincs gyűjtemény több nemzetiség nyelvén.
Elérhető a kidolgozók honlapján.
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