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Tárgy: A 2007/2008-as tanév előkészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A tanév rendjéről szóló 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet az oktatási intézményekre vonatkozóan
foglalja össze a 2007/2008-as tanévvel kapcsolatos legfontosabb időpontokat, határnapokat, szabá-
lyokat. 
A tanév, a szorgalmi idő
A 2007/2008-as tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2007. szeptember 3. (hétfő), utolsó ta-
nítási napja 2008. június 13. (péntek). A tanítási napok száma 181 nap.
A szorgalmi idő első féléve 2008. január 18-ig tart. Az iskolák 2008. január 25-ig értesítik a tanuló-
kat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 
Az első és második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő 15 napon belül az iskolák-
nak  nevelőtestületi értekezleten el kell  végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, haté-
konyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni –
tájékoztatás céljából – az iskolaszéknek és a fenntartónak!

Tanítási szünet a szorgalmi időben, tanítás nélküli munkanapok
Az őszi szünet 2007. október 29-től október 31-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap november 5.
(hétfő).
A téli szünet 2007. december 22-től 2008. január 2-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap január 3.
(csütörtök).
A tavaszi szünet 2008. március 21-től március 26-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap március
26. (szerda). 
Fontos további szabály a szünetekkel kapcsolatban, hogy ha azok munkanapokra esnek az iskolának
– szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről.

A felvételi eljárás és a beiratkozás
A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának, a középfokú iskolába történő felvételi
eljárásának és beiratkozásának rendjét külön jogszabály, a középfokú iskolai felvételi eljárás lebo-
nyolításának ütemezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A melléklet annyi fontos idő-
pontot és tevékenységet rögzít, hogy annak kivonatos ismertetése félrevezető lehet, ezért csak a jog-
szabályi hely megjelölését tartjuk indokoltnak.

A tanulmányi versenyek
A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, ame-
lyeket az OKM hirdet meg az iskolák részére, illetve amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és
szakmailag támogat. Az iskola éves munkatervében köteles meghatározni azokat a tanulmányi ver-
senyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi ver-
senyre való felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek hiányában
az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. 
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Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság – az elmúlt tanévben kialakított gyakorlat szerint –
a tanév elején az intézményvezetőkkel közösen szándékozik kiválasztani azokat a tanulmányi verse-
nyeket, amelyeken elért eredmények alapján javasolja a tanulók és felkészítőik elismerését, köszön-
tését a tanév végén.

Országos mérés, vizsgálat elrendelése
A Kt. 99.§ (4) és (5) bekezdésének alapján a 2007/2008-as tanévben országos mérés, illetve vizsgá-
lat keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődését a negyedik, a
hatodik, a nyolcadik (és a tizedik) évfolyamon, valamennyi tanulóra kiterjedően.

A mérés és vizsgálat szervezését külső szakértők bevonásával az Oktatási Hivatal végzi. 
A gyermek eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó hátrányoknak a csökkentése, to-
vábbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák
igazgatói 2007. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jel-
zések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hang-
súlyosabban kell a későbbiekben támogatni. 

A Közoktatási törvény 2007-es módosításainak összefoglalója

Az  egyik legfontosabb  változás  2007.  szeptember  1-jétől  az  lesz,  hogy  a  pedagógusokat  nem
kötelezhetik külön díjazás nélküli órák megtartására. A munkáltató továbbra is elrendelheti a heti
kötelező óraszám feletti két plusz órát, ám kizárólag külön óradíjért. 
Lényeges változás áll  be  a sajátos nevelési igényű tanulók ügyében. Az volt  a cél,  hogy ezek a
gyerekek valóban az állapotuknak, helyzetüknek megfelelő foglalkozást,  oktatást  kapják, ezért  a
törvénymódosítás  szigorítja  ezeknek  a  tanulóknak  a  vizsgálatát,  a  besorolási  feltételeiket,  és
konkrétabban meghatározza az  ellátásukban közreműködő  szervezetek feladatait  is.  Az óvodák,
iskolák, kollégiumok szerepe például nőni fog: a módosítás szerint elsősorban ezen intézmények
felelnek azért, hogy a náluk lévő sajátos nevelési igényű gyerekeknek megszervezzék a megfelelő
foglalkozásokat.
Könnyítés lesz az önkormányzatoknak, intézményfenntartóknak, hogy egyes többcélú intézmények
ezen túl több olyan feladatot is elláthatnak, amit eddig nem. 
Az esélyegyenlőség érdekében tett  fontos lépés, hogy hazai és nemzetközi közoktatási  kistérségi
pályázatokon ezentúl előnyben kell részesíteni azt a társulást, ahol hátrányos helyzetű település van,
vagy a  halmozottan  hátrányos helyzetű gyerekek  aránya eléri  a  25  százalékot.  A pályázatokon
egyébként is  kizárólag akkor indulhat  el  bármilyen intézmény, ha a pályamunkába beletesz  egy
konkrét esélyegyenlőségi intézkedési tervet. 
A kistérségi társulásokat ösztönzi a közös regionális pályázati lehetőségeken kívül az a módosítás
is,  amely a nyolcnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolák számára kötelezővé teszi,
hogy továbbműködési engedélyüket négyévente meghosszabbítsák.
Változások lesznek a szakképzésben is. 

Napközis igények
Az  előző  tanév  végén  elvégzett  előzetes  felmérésekből  tudjuk,  hogy  az  önkormányzat  által
biztosított napközis csoportszámok alkalmazása nyomán kb. 165 gyermek napközis ellátására nincs
lehetőség a városban. Már az előző bizottsági ülésen is szóltam arról, hogy egy további órakeret
meghatározása  jobban  szolgálná  a  feladatellátás  ügyét,  mint  egy  további  napközis  csoport
szervezésének lehetősége. Ez intézményenként napi további 4 óra lenne, melyet az iskola vezetője a
felmerülő  valós  igények  kielégítésére  felhasználhat(na).  Lehetséges,  hogy  a  megoldás  –  a
pedagógusok kötelező óraszámának emelése miatt – további költségekkel nem jár. 

A társulásban történő intézményfenntartás következményei
A térség érintett intézményei jogutódlással szűnnek meg 2007. augusztus 31-ével. Ez azt is jelenti,
hogy a tanulók tanulói jogviszonya továbbra is fennáll abban az esetben, ha a szolgáltatást a jogutód
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intézményben  veszik  igénybe 2007.  szeptember  1-től.  Ha  más  iskolát  választanak  (az  érintett
tanulók, vagy szülők), akkor át kell iratkozniuk.

Körmend, 2007. augusztus 13.

Egyed Gyula s. k.
a bizottság elnöke

Bebes István 
polgármester
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