Szakmai Tanévnyitó 2018.
A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatai és fejlesztései

Az állami intézményfenntartás rendszere

Középirányító

Fenntartói feladatok

Egységes szemlélet

Operatív irányítás

Költségvetés tervezés

Tanügyigazgatás

Éves feladattervezés

Gazdálkodás

Ellenőrzés

Ingatlanműködtetés

Stratégia

Humánerőforrás menedzsment

Központi rendszerek

Szolgáltatás – segítő szemlélet

Tankerületi Központok elhelyezkedése
60 tankerületi központ

Célok

A KK középirányítóként a tankerületi központokon keresztül
támogatja az iskolák infrastrukturális és szakmai fejlődését
Partneri viszony erősítése a KK és a tankerületi központok, valamint
a fenntartók és az intézmények között

Ágazatközi együttműködésre törekvés az oktatás helyzetének
javítása érdekében
Innovatív szemlélet a célok megvalósítása érdekében
Tehetséggondozást és felzárkóztatást elősegítő kezdeményezések
támogatása

A gyermekek mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva, a
pedagógusokkal közösen dolgozunk céljainkért

A 2017/2018 tanév értékelése

• Megvalósult az új fenntartói rendszer belső szabályozási szintjén történő
implementációja
• Elkészültek a tankerületi központok fejlesztési tervei, amelyeket az indikátorok
mentén időszakosan felülvizsgálnak a tankerületi központok az intézményeket
bevonva
• Folytatódott a KRÉTA rendszer fejlesztése – tantárgyfelosztásokat már minden
intézmény ezen keresztül készítette el.
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A 2017/2018 tanév értékelése

Megkezdődtek az infrastrukturális fejlesztések
•
•
•

•
•

Célja: a digitális készséget, a kreativitást és a kooperációt fejlesztő feladatok segítségével
Iskolák informatikai eszközparkja megújult
közelebb hozza a matematikát a diákokhoz.
A verseny a Dunaújvárosi Egyetem közreműködésével valósult meg.
Folytatódtak,
illetve
új alapokra
az
A feladatok elkészítésébe
bevontunk
az ország
mindenhelyeződtek
részéből középiskolai
tanárokat is
együttműködések
a különböző
olyan intézményekből,
amelyek kiemelt
figyelmet sportszervezetekkel
fordítanak a tehetségazonosításra, a
tehetséggondozásra, különös tekintettel a matematikai-logikai és a digitális kompetencia
fejlesztésére.
Sikeresen megvalósítottuk az első MaTech versenyt
569 csapat nevezett
3 fordulóban valósult meg a verseny (12 csapat került a döntőbe)

Informatikai eszközbeszerzések a KMR régióban (2017/2018)

12 800 PC
6 000 laptop
7 000 projektor
7 500 tablet

A költségvetési gazdálkodás keretei (2018-2019)

Kiemelt kiadási előirányzatok

Személyi juttatások

2018. évi
költségvetési tv.

2019. évi
költségvetési tv.

419,6

431,6

Munkaadókat terhelő járulékok

83,3

80,7

Dologi kiadások

77,8

77,4

Beruházások, felújítás, egyéb

11,1

11,1

591,8

600,8

Összesen

milliárd forint

2018. évet érintő, költségvetési forrásból megvalósuló intézkedések
Összeg
(Mrd Ft)

Intézkedés

Hangszer csere program

EMMI

2,2

Belső fejlesztési pályázat – szakmai

KK

0,5

Belső fejlesztési pályázat – infrastrukturális

KK

2,8

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

KK

0,9

Túlóradíj emelés

KK

0,9

Főiskolai végzettségű gyakornokok béremelése

KK

0,5

Pótlékok középre húzása

KK

11,2

Iskolabútor beszerzés 2018/2019-as tanév

•

2018/2019-as tanévre közel 1.500 millió forint értékű iskola-bútor beszerzés
történik meg

•

Közel 80 000 db bútor (szék, iskolapad, tábla, öltözőszekrény, egyéb)
beszerzése történik meg:
Iskolabútor típus

Beszerzett darabszám

Iskolapad

16 190

Tanulói szék

36 403

Fali tábla

771

Öltöző szekrény

828

Egyéb, a fenti kategóriába nem
sorolható

25 663

Együtt

79 855

2018. évi nyári karbantartások
•

2018. nyarán mintegy 2,5 milliárd forint értékben valósulnak meg szükséges
karbantartások:
Karbantartások

Érintett feladatellátási
helyek száma (db)

Költség (millió Ft)

Burkolat karbantartás

572

215,5

Bútorzat karbantartása

188

9,7

2 291

295,6

Fűtés korszerűsítés

180

195,7

Nyílászárók karbantartása

325

159,2

Tető, kémény, eresz karbantartása

233

492,1

Udvar, kerítés, sportpálya

447

175,9

Villanyszerelés

442

326,0

Vizesblokk, vízvezetékek
karbantartása

505

325,8

Egyéb karbantartások

974

314,8

Festés, mázolás

Összesen

2 510,3

A 2018/2019 évi feladatok – Klebelsberg Központ

Tantárgyfelosztás monitorozása
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Versenyek
Külső partnerekkel az együttműködés erősítése

Jó gyakorlatok elterjedésének segítése
Gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Joggal, szabályozással kapcsolatos feladatok
A gyógypedagógia területén jelentkező szakember utánpótlás
biztosítása

A 2018/2019 évi feladatok – Tankerületi Központ

Fenntartói feladatok ellátása
Tantárgyfelosztás elkészítése, ellenőrzése és elfogadása
Költségvetés tervezése
2018. évi beszámoló elkészítése
Külső partnerekkel az együttműködés erősítése

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP)
Pályázók számának, támogatott pályázatok számának, szerződéskötések számának alakulása
tanév

2013/2014. tanév
2014/2015. tanév
2015/2016. tanév
2016/2017. tanév
2017/2018. tanév

pályázatok száma

529
570
478
445
667

Ösztöndíj kifizetések tanévenként
tanév
2013/2014. tanév
2014/2015. tanév
2015/2016. tanév
2016/2017. tanév
2017/2018. tanév
összes kifizetés:

kifizetések
211687500
323550000
452475000
651625000
901750000
2 541 087 500 Ft

támogatott pályázatok
száma
444 (84%)
516 (90,5%)
442 (92,5%)
423 (95%)
651 (97,6%)

szerződött hallgatók
létszáma/fő
393 (88,5%)
450 (87,2%)
359 (81,2%)
390 (92,2%)
620 (95,2%)

Diplomát szerzők várható létszámának alakulása
2017/2018. tavaszi szemeszter
2018/2019. őszi szemeszter
2018/2019. tavaszi szemeszter
2019/2020. őszi szemeszter
2019/2020. tavaszi szemeszter
2020/2021. őszi szemeszter
2020/2021. tavaszi szemeszter

46 fő
34 fő
225 fő
61 fő
387 fő
52 fő
411 fő

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP)

KRÉTA felület KKÖP-s fejlesztése
Monitoring az KRÉTA felületen

Tankerületi központok feladata

•

Pedagógus álláshelyekről adatszolgáltatás az KRÉTA felületen

•

Eljárásrend alapján a végzettséget szerző ösztöndíjasok számára pedagógus álláshely biztosítása
– eljárásrend kidolgozása folyamatban van

Fontos: a KKÖP-s ösztöndíjas elsőbbséget élvez a munkakör betöltésekor: 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 3 a) Nem kell pályázatot kiírni arra a pedagógus munkakörre, amelyben a
Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet alapján ösztöndíjas
támogatási szerződést kötött pedagógust a végzettsége, szakképzettsége megszerzését követően a
támogatási szerződésben, valamint a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm.
rendelet 11. § (1) bekezdése alapján meghatározott feltételek szerint kívánnak alkalmazni.

KRÉTA – E-napló

Kötelező bevezetése
Kivétel:
AMI, EGYMI, kollégium
feladatok tekintetében.

és

felnőttoktatási

Pedagógus mobil applikáció
• Új funkció;
• Szeptembertől béta verzióban fog működni;
• Októbertől aktív bevezetésre kerül.

KRÉTA – E-napló segédanyagok, segítségek

Internetes támogatás
• E-learnig tanfolyam;
• KRÉTA Tudásbázis oldalán szakmai útmutatók, leírások;
• KRÉTA Tudásbázis oldalán Videótár;

Oktatások
• Összevont iskolai oktatások – Tankerületi Központok szervezésében
• Tematikus workshopok, konzultációk – információk a Tudásbázis oldalán

KRÉTA – Statisztikák – Tankerületi Központok

Jelenleg 8 kategóriában, összesen 48 riport áll rendelkezésére a fenntartóknak.

Kategóriák
•
•
•
•
•
•
•
•

Intézmény;
Alkalmazottak;
Osztályok, csoportok;
Tantárgyfelosztás;
Létszámstatisztika;
Beiratkozás;
Adatszolgáltatások;
Előzetes tantárgyfelosztás.

Formátumok
•
•
•
•

Word;
Excel;
PowerPoint;
PDF.

KRÉTA – Statisztikák – Köznevelési intézmények

Dokumentumok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naplók;
Órarendek;
Tanulók;
Pedagógusok;
Termek;
Statisztikák;
Értesítők, törzslap, bizonyítvány;
Igazolások, mulasztási értesítők;
Tanügyi ellenőrzés;
Nyomtatvány sablonok.

Tantárgyfelosztás
Olyan formában exportálható, ahogyan a
Tankerületi Központok látják.

Listák
Amely adatokról listát lehet készíteni,
azok Excel táblázatban is letölthetőek.

Folyamatban lévő fejlesztések – Infrastrukturális programok
A 2018/19-es tanévben is folytatódnak az EFOP fejlesztési programok megvalósítása
érdekében létrejött projektek.
EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020”

110 projekt 60,93 Mrd Ft fejlesztési összeg
148 megvalósítási helyszín

•

Elmaradott infrastruktúrával rendelkező állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése
• az azonos tanulási környezetet biztosítása;
• a minőségi oktatás;
• és az értékközvetítő, támogató nevelés érdekében.

•

Az infrastrukturális fejlesztés keretében kialakításra kerülnek:
• tantermek, tornatermek;
• szaktantermek;
• iskolai könyvtár;
• fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiségek;
• zöldfelületek, parkosítás, parképítés, növénytelepítés, iskolaudvar fejlesztés;
• Iskolabusz biztosítása;
• melegítő konyha, ebédlő helyiségek.

A fejlesztések 2019/20 tanévben kerülnek aktiválásra – a munkálatok a tervek szerint 2019. I.
félévben indulhatnak! – Kérjük a fejlesztések hatásainak pozitív kommunikációját!

Folyamatban lévő fejlesztések – Infrastrukturális programok
EFOP-4.1.3-17 tanulást segítő terek fejlesztés

418 projekt 29,62 Mrd Ft fejlesztési összeg
495 megvalósítási helyszínen

A program keretében megvalósuló fejlesztések:
• Tornaterem, tornapálya,
• iskolai könyvtár belső felújítása,
• oktatási termek, folyosók, közlekedők felújítása,
• természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek
felújítása,
• nyelvoktatáshoz szükséges tantermek korszerűsítése,
• oktatásra is alkalmas helyiségek kialakítása, felszerelése,
• közösségi terek kialakítása.
• A fenti célokhoz kapcsolód eszközök és bútorok beszerzése;
• A kollégiumi neveléshez szükséges infrastruktúra felújítása,
eszközök beszerzése.

A fejlesztések 2018 évben kerülnek aktiválásra! A munkálatok a most induló tanév alatt is
folytatódnak – kérjük a felújítások pozitív hatásainak kiemelését és a szülők kellő tájékoztatását!

Új fejlesztések - – Infrastrukturális programok
A 2018/19-es tanévben az EFOP fejlesztési programok keretében az alábbi projektek
kerülnek elindításra
A konvergencia régió területén lévő tankerületi központok esetében

EFOP-4.1.6-16 A köznevelés támogató szerepének erősítése

5 Mrd Ft fejlesztési összeg

A fejlesztés az Nkt.7. §-ban meghatározott alábbi köznevelési intézményeket érintheti mint a:
• gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
• pedagógiai szakszolgálati intézmény,
továbbá az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti
• közös igazgatású köznevelési intézmény,
• egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (EGYMI).
A fejlesztés keretében lehetőség van a funkció nélküli épületek/épületrészek nevelési-oktatási célnak
megfelelő átalakítására; bővítésre; korszerűsítésre; rekonstrukcióra, modernizációra; többfunkcióssá tételre;
műszaki színvonal emelésére, fizikai állag javítására; nevelésre, képzésre, fejlesztésre alkalmas terek
kialakítására és új épületek, épületrészek létrehozására.

A KMR régió területén lévő tankerületi központok esetében nem tudunk Európai Uniós
finanszírozású új fejlesztési programról beszámolni – a fejlesztések önerőből vagy hazai
forrású programokból tudnak megvalósulni.

Kiemelt projektek
45,35 Mrd Ft
fejlesztési összeg

A digitális eszközöket és szemléletmódot be kell vinni a tantermekbe, mivel napról
napra mélyebben integrálódnak a hétköznapi életünkbe is – e gondolat mentén került kialakításra a Digitális
Oktatási Stratégia mely az alábbi célokat fogalmazta meg:
• Fizikai infrastruktúra fejlesztése, iskolák eszközellátottsága.
• Pedagógusok digitális fejlesztése.
• Tanárképzés, továbbképzés, intézményi fejlesztések.
• Oktatásirányítás, oktatás

Az EFOP-3.2.4-16 Digitális Kompetencia Fejlesztés projekt teljes mértékben illeszkedik a DOS
által megfogalmazott célokhoz és eredményei elősegítik a azok megvalósítását.
•
•
•
•
•

minden érintett pedagógus akkreditált IT oktatáson vesz részt
45.630 db notebook került kiosztásra a pedagógusoknak
24.000 db tablet 800 db V.-es osztálynak.
Wifi hálózat telepítés és bővítése
3.000 db megjelenítő és 5.000 db projektor beszerzése

Oktatások 2018/19 tanévben kerülnek
megszervezésre és lebonyolításra!

Kiemelt projektek
KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15-2017-00054 KAFFEE projekt

5 Mrd Ft fejlesztési összeg

A projekt célja a nem egységes, egymással nem integrált ügyintézési, tanulmányi, pénzügyi, gazdálkodási és HR
folyamatok, és az ezeket támogató, szigetszerűen működő informatikai rendszerek helyett országosan egységes,
egymással integrált, elektronikus ügyintézést és kapcsolattartást biztosító ügyintézési, tanulmányi és egyéb folyamatok
és ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetése kapcsolódva a KRÉTA rendszer által már támogatott
folyamatokhoz.
• A projekt eredménye minden Tankerületi Központba bevezetésre kerül;
• Az implementáció a HR és Gazdasági modult érinti – egységes, minden tankerületre kiterjedő oktatást szervezünk
– a projekt célja, hogy az új megoldás teljes körűen támogassa a tankerületi és a Klebelsberg Központ folyamatait.
• A folyamatok megújítása során szoros szinergiát
alakítottunk a tankerületekkel, mely során a együttesen
alakítjuk és parametrizáljuk az új rendszert.

Az EFOP-1.9.5-VEKOP-16 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése
A projektben kora gyermekkorban is alkalmazható, az életkori sajátosságoktól való eltérés, a felmerülő fogyatékosság
típusának és mértékének megállapításához szükséges korszerű teszteket, diagnosztikai eszközkészleteket,
mérőeszközöket, vizsgálati csomagokat, amit a megyei pedagógiai szakszolgálatok között osztunk szét.
A projektben tervezett közbeszerzések kiírásra kerültek.

Az EFOP-3.1.4-15 VEKOP-7.3.1-17 Útravaló Ösztöndíjprogram
•
•
•

A 2016/2017. tanévre vonatkozóan 5478 tanuló és 2112 mentor – 891 M Ft
A 2017/2018. tanévre vonatkozóan 5365 tanuló és 2005 mentor – 821,9 M Ft
A 2018/2019. tanévre hasonló volumenű résztvevőre és kifizetésre számítunk – a pályázat aktív!

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása

Tervek a gyógypedagógiai ellátás
fejlesztésére
Folyamatos pályáztatás a szakemberhiány csökkentése érdekében

A pályaelhagyás megelőzése – ösztönző programok
Továbbtanulás támogatása
(szakvizsga, továbbképzések, a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program
A végzős gyógypedagógus hallgatók részére a közoktatási feladatvállalás
vonzóvá tétele
Gyógypedagógus képző- és gyakorlóhelyek számának növelése –
együttműködve a felsőoktatási intézményekkel
Felsőoktatási intézmények és tankerületi központok együttműködésének
erősítése a végzős hallgatók elhelyezkedésének biztosítása érdekében

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása

Az SNI ellátás területén jelentkező új
feladatok
Intézményi hálózat – fogyatékos specifikus – kialakítása az egyenlő esélyű
hozzáférés és a területi lefedettség szempontjának biztosításával
(szegregált, integrált)
Az ép mentális státuszú, de integráltan nem nevelhető gyermekek,
tanulók szegregált oktatásának bővítése, különös figyelemmel az egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdő; autizmus spektrumzavarral küzdő
gyermekekre, tanulókra
A gyógypedagógiai óvodai nevelés szintereinek bővítése
A fejlesztő nevelés – oktatást ellátó intézmények körének bővítése
Az SNI tanulók középiskolai továbbtanulási lehetőségeinek kialakítása; a
meglévő keretek felülvizsgálata, igényhez igazított bővítése; a befogadó
intézmények felkészítése

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

