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KPSZTI 



Nappali oktatásban tanulók száma  

   (óvoda, ált. iskola, középiskola)   
        2015/2016 

 

• Összesen: 1.517.469 
 

• Egyházi intézményben: 195.364            13% 
 

De! 
• Óvodában: 7% 
• Általános iskolában: 13,5% 
• Gimnázium: 24% 
• Szakközépiskola: 11% 



„Menekülés: állami intézményből egyháziba” 

Egyházi oktatási intézményben tanulók száma: 

• 2011:  112.500 diák              2016:  204.000 diák      +81% 
Egyházi fenntartású általános iskolák: 

• Feladatellátási hely – 2011:  233              2016:  476  +104% 
 

• Tanulók száma – 2011:  50.680               2016:  100.708     +99% 
- Egyházi fenntartású gimnáziumok: 

• Feladatellátási hely – 2011:  122             2016:  190     + 56% 
 

• Tanulók száma – 2011:  35.396               2016:  43.379   +23% 





Az általános felvételi eljárásban felvett tanulók számának változásai 
       1999-2016 között iskolatípusok szerint 
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Gimnáziumi tanulmányi területek betöltöttsége 

az általános felvételi eljárás után  

a 2016/2017-es tanévre 

 

 

Az összes felvett tanuló: 8 évfolyamos gimnáziumba            3 104 
         6 évfolyamos gimnáziumba            4 392 
         4 vagy 5 évfolyamos gimnáziumba      27 964 
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ÉGIG  

 

 

"Iparkodjál látni!  

  Bekötött szemmel senki nem járhat egyenesen." 
           

         Eötvös József 

 



 

• Miért? A kezdetek 

 

• A név – Élenjáró Gimnáziumok Igazgatóinak Grémiuma 

 

• Képviselet: KLIK, egyetemi gyakorló, egyházi; vidéki-fővárosi, 
+ 
 

• Vezérfonal 

 

• A tárgyalások  -   www.egig.hu   Kerekasztal?? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.egig.hu/


Néhány téma: 

• Minősítés, önértékelés, tanfelügyelet 

• Életpályamodell anomáliái 

• KLIK 

• Tartalmi szabályozás: 

• 6-8 évfolyamos gimnáziumi kerettantervek felülvizsgálata 

• Tananyagcsökkentés              „rugalmas tanmenet” lásd OFI honlap – 
„súlytalanítható-elhagyható kerettantervi témák” + új NAT 2017 dec.31-
ig/2019;  

• Tervezhetőség, kiszámíthatóság 

• Tehetséggondozás, fejlesztés 

• … 

 



Nyári jogszabályváltozásokból következő igazgatói 
teendők: 
• Nkt. 3.sz. melléket – munkaköri leírások, kinevezések módosítása    

(pl. gimnázium 9-12.évf – gimnáziumi tanár; szakgimnázium 9-12, 
szakközépiskola 12-13.évf – közismereti tárgyat oktató középiskolai 
tanár; De! idegennyelvtanár, ének-zene tanár, testnevelő) 

• 326-os rendelet – kötött munkaidőre vonatkozó szabályozás változása: 
helyszín (munkáltatói meghatározás) + havi igazolás megszűnése 

• A 22-26 (oktatással lekötött) órába be kell számítani ofő esetében heti 
2, mk-vezető esetében heti 2, DÖK-ös tanárnál heti 1 órát – max. 4 
óra (ofő órán felül!) 

• BCSZIG: 25 ofő + 10 mk-vezető + 1 DÖK-tanár = 71 óra = 3 
státusz!! 

• Tantárgyfelosztásban szerepelnie kell! 

• 26 feletti órák: túlóra! 

 

 

 



• Mesterpedagógus/Kutatótanár + nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők  
• Tanév rendje – 2017.január-március – központ ellenőrzés: közösségi 

szolgálat 
• Idegen nyelvi mérés – eredmény a honlapra 

• 2017: differenciált béremelés!!! 
• 100/1997. (VI.13.) Korm.rendelet + 40/2002. (V. 24.) OM rendelet: érettségi 

tárgyak vizsgakövetelményei + mintafeladatok 

Egyéb: 
• Továbbképzési/beiskolázási terv… 277/1997 (XII.22.) Kormányrendelet  - 7 

éves ciklus! - nevelőtestület véleményezi, fenntartó fogadja el –öt évre szól 
+ tanévekre lebontás   H.i: március 15. 

• Felmentési határozatok formai követelményei 
• Alapdokumentumok: jogszabályváltozások követése  

• Mellékletek Pl.SZMSZ: iratkezelési/adatkezelési szabályzat; helyettesítési 
rend… 

• Éves beszámoló – fenntartói értékelés + nyilvánosság 
• Létszámtúllépési engedély 

 
 



Köszönöm a figyelmet! 
 


