A 2018/2019-ES NEVELÉSI ÉV FELADATAI AZ ÓVODÁBAN
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
 2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek
védelme érdekében történő módosításáról
 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény módosításáról
 354/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet az egyes köznevelési tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógustovábbképzésről,
a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt
vevők juttatásairól és kedvezményeiről
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról
 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramjáról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati
intézmények működéséről
 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének
irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló
intézkedések

és

az

integrációs

rendszerben

részt

vevő
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intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok
2012. évi támogatásáról
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
ISKOLAI SZÜNETEK, AMELYEK ÉRINTIK AZ ÓVODAI NEVELÉST,
MUNKAREND VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ NEVELÉSI ÉVBEN
 A 2018/2019. tanév első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő)
és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek).
 Az őszi szünet 2018. október 29-től 2018. november 2-ig tart.
 A téli szünet 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart.
 Október 13., szombat munkanap október 22., hétfő pihenőnap
 November

10.,

szombat

munkanap

november

2.,

péntek

pihenőnap
 December 1., szombat munkanap december 24., hétfő pihenőnap
 December

15.,

szombat

munkanap

december

31.,

hétfő

pihenőnap
AZ ÚJ NEVELÉSI ÉV SZAKMAI ELLENŐRZÉSE
 A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 12. §-ra, mely az Oktatási
Hivatal által lefolytatott szakmai ellenőrzésének tematikájáról és a
szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó határidőkről az alábbiak szerint
érintheti az óvodát: „A 2019. január 2. és 2019. március 29 között
szakmai ellenőrzés keretében kell megvizsgálni az óvodákban az
óvodába járási kötelezettség teljesítését és dokumentálását. A
szakmai ellenőrzés lebonyolítását és koordinálását az Oktatási
Hivatal látja el.”
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 Javasolt az óvodába járási kötelezettség nyomon követésére
szolgáló alábbi tanügyi nyomtatványok gondos vezetése és
előkészítése, amelyek:
o Felvételi előjegyzési napló
o Felvételi és mulasztási napló,
o Óvodai csoportnapló
o Óvodai felvétel iránti kérelem (új kötelező dokumentum)
o Szülői kérelem felmentés iránt
o Szülői

nyilatkozat

óvodakötelezettség

külföldön

való

teljesítéséről
o Szülői kérelem távolmaradás engedélyezéséről
o Óvodaváltási bejelentő lap
o A

kötelező

óvodai

foglalkozásokról

való

igazolatlan

mulasztások dokumentációja.
 A gyermekek kötelező óvodai foglalkozásokon való részvételének
legitimációs kerete a gyermek óvodában való tényleges (fizikai)
ottlétén túl az óvoda házirendjében foglaltak szerinti igazolt
távollétig terjed.
 Az óvodakötelezettség teljesülése napi legalább négy órai óvodai
foglalkozásokon való részvétel keretében történik.
 Az óvodai nevelésben való kötelező részvétel alól hároméves
kortól, legkésőbb ötéves korig adható felmentés.
 Az óvodakötelezettség teljesülése alól kérelem alapján felmentett
gyermekkel vagy nem jön létre óvodai jogviszony, vagy a már
fennálló jogviszony alóli felmentéssel egy időben legkésőbb ötéves
korig megszűnik a gyermek óvodai jogviszonya.
 Felmentést a szülő kérelmére az óvodavezető és a védőnő
egyetértési jogkörben tett javaslatára a jegyző vagy a magán- és
egyházi intézményfenntartó jogosult megadni.
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 Az óvodáztatási kötelezettség alól felmentés akkor jogszerű, ha az
a gyermek jogos érdekeit szolgálja.
AZ

ÓVODAI

NEVELÉS

ORSZÁGOS

ALAPPROGRAMJÁNAK

MÓDOSÍTÁSA
 Jogforrás: az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló
137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet
 Időbeli hatály: 2018/2019. nevelési év első napja.
 Jogalkotói cél: a keresztény kultúra és a magyar nemzeti
értékek

identitásteremtő

voltának

az

óvodai

nevelés

tartalmaiban történő hangsúlyossá tétele.
 Koherencia: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) R)
cikk (4) bekezdés
 A módosítás tartalmi elemei:

egészséges életmód alakítása

terén új komponensekkel bővültek az óvoda nevelési feladatai
[362/2012. (XII. 17.) Korm. rend. 1. mell. III. cím]; megjelenik az
értékorientált közösségi nevelés fogalma [362/2012. (XII. 17.)
Korm. rend. 1. mell. III. cím];
Javasolt
o munkatervi szinten tervezni a PP felülvizsgálatát és
esetleges módosítását,
o szükség szerinti kiegészíteni az új nevelési tartalmakkal;
o a horizontális kapcsolati rendszert újragondolni;
o az új elemek beépítésének lehetőségeit kidolgozni;
o munkatervi teendők kijelölni;
o feladatokat ütemezni.
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) A nevelő
és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai
program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja
el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a
működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető
egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell
hozni.
A PEDAGÓGIAI PROGRAM- tartalmi elemi
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények nyelvhasználatáról
6.§ (1) Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján
pedagógiai programot készít, vagy az ily módon készített pedagógiai
programok közül választ.
(2) Az óvoda pedagógiai programja meghatározza
a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit,
b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a
gyermek

személyiségének

fejlődését,

közösségi

életre

történő

felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését,
fejlődésének segítését,
c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet,
d) a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet,
e) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,
f) nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség
kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat,
g) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,
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h) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket,
i) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.
A MINŐSÍTŐ VIZSGÁKAT, MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKAT ÉRINTŐ ÚJ
ELŐÍRÁSOK
 A

minősítő

vizsga,

minősítési

eljárás

során

vizsgálandó

pedagóguskompetenciák köre újabb – szám szerint a kilencedik –
kompetenciaterülettel bővült: a környezeti nevelésben mutatott
jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és
a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja
[Épr. 7. § (2)].
 Az ötödik pedagóguskompetencia új neve 2019. január 1-től: a
tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés,

nyitottság

a

különböző

társadalmi-kulturális

sokféleségre és a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs
tevékenység, osztályfőnöki tevékenység [Épr. 7. § (2) g) pont].
 2019. január 1. napján lép hatályba az a szabály, mely szerint a
gyakornok, ha a gyakornoki idő május 1. és augusztus 31. között
jár le, május hónapban tesz minősítő vizsgát [Épr. 2. § (6) b) pont]
 Újdonság, hogy a korábbi szabályozással ellentétben nem csak a
portfólió, hanem a pályázat esetén is lehetőség nyílik a
hiánypótlásra [Épr. 11/A. § (1b)].
 Ha a minősítésre való jelentkezés vagy jelentkeztetés évének
november 25. napjáig sikeresen feltöltött portfólió, pályázat
tekintetében
elnökének

hiánypótlás
felszólítására

szükséges,
a

a

pedagógus

minősítő
azt

bizottság

legkésőbb

a

portfólióvédést, pályázatvédést megelőző huszadik nap előtt
megteheti.
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 Ennek hiányában az Oktatási Hivatal megállapítja a minősítő
vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét [Épr. 11/A. § (1b)].
 Jogforrás:

az

egyes

köznevelési

tárgyú

kormányrendeletek

módosításáról szóló 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679. SZÁMÚ
RENDELETE – AZAZ AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET,
MÁS NEVÉN A GDPR - TÖRVÉNYBŐL FAKADÓ FELADATOK:
- Adatleltár készítése és kockázatértékelés elvégzése: az intézmény
által kezelt adatok körének felmérése és kockázati szint szerinti
értékelése;
- Jogszabályi elrendelés alapján kezelt adatok köre, nem jogszabályi
elrendelés alapján kezelt adatok köre; (különleges adatok,
kéretlenül kezelt adatok)
- Joghozzáférési

protokoll

kialakítása

az

érintett

jogok

gyakorlásának elősegítése érdekében, melyet az érintettekhez el
kell juttatni és könnyen hozzá hozzáférhetővé szükséges tenni az
előzetes tájékoztatás formájában;
- Adatvédelmi incidens esetén követendő intézményi eljárásrend
meghatározása;
- Adatvédelmi tisztviselő megbízása, megfelelő felkészültségének –
lehetőség szerint – továbbképzésen történő biztosítása;
- Adatkezelési tevékenységekről szóló írásos nyilvántartás vezetése;
- Adatkérő lapok, munkavállalói és természetes személyekkel kötött
szerződések esetén kitöltendő adatkezelési nyilatkozatok.
A nevelési-oktatási intézmények felülvizsgálandó dokumentumai:
1. Szervezeti és működési szabályzat az adatvédelmi tisztviselő
feladatspecifikációja

kapcsán,

mely

a

munkaköri

leírás-mintákat,
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valamint a vezetők feladat- és hatásköri megosztását érintik [Műkr. 4. §
(1) bek. t) pont];
2. Iratkezelési szabályzat, melynek része az adatvédelmi szabályozás,
amiben

helyet

kidolgozása,

kap

előzetes

az

adatvédelmi

tájékoztatás,

incidens

eljárásrendjének

joghozzáférési

protokollkönyv

megalkotása, érintetti nyilatkozatminták, hozzájárulások [Nkt. 43. § (1)
bek.]; Jogviszonyban nem álló személyek adatkezelési eljárásrendje;
3. Továbbképzési program, nevelési évi beiskolázási terv a GDPRképzések miatt;
4. Éves munkaterv: kiemelt feladatként célszerű meghatározni a
2018/2019.

tanévben

az

adatvédelmi

tudatosság

erősítését

a

nevelőtestület tagjai számára.
2018.09.03.

Összeállította:
Karsainé Gasser Mária
óvodai referens
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