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A � niséhez érkezett a köznevelés megújulásának talán legnagyobb 
feladata: az intézmények állami fenntartásba vétele. November ele-
jén kinevezésre és – amire e sorok írását befejezem – minden megyé-
ben bemutatásra kerültek a tankerületi igazgatók. SZILI CSABA

A KÖZNEVELÉS MEGÚJULÁSA – 
JANUÁRBAN ÚJRAKEZDJÜK

A bemutatáskor megtudhattuk azt is, hogy a megyei tan-
kerületek igazgatói a járási kollégáikhoz képest plusz fel-
adatokat is ellátnak majd, ezáltal nagyobb stáb áll majd 
rendelkezésükre ahhoz, hogy a megyék területén a teljes 
körű irányítását végezzék a szakképzésnek, a pedagó-
giai szakszolgálatoknak, és megszervezzék a szakmai 
szolgáltatásokat. Ráadásul, mint elsők az egyenlők közül, 
számukra feladatul lett szabva, hogy a megye területén 
működő tankerületek igazgatóinak munkáját is koordi-
nálják.

Az önkormányzatok időközben döntöttek arról, hogy 
az állami kézbe kerülő fenntartás (értsd: szakmai irányí-
tás) mellett a működtetést (értsd: rezsi, felújítások stb.) is 
állami kézbe adják-e. Noha a rémhírkeltők szerint ezek-
nek az önkormányzatoknak meglepően nagy a száma, az 
igazság az, hogy ezeknek az önkormányzatoknak nagy 
része apró település, így az intézményhálózat elenyésző 
töredéke esetén lesznek képtelenek az önkormányzatok 
felvállalni a működtetési feladatokat. Nem véletlen, hogy 
a kormányzat éppen ezekben az időkben gondoskodik az 
önkormányzatok adósságállományának rendezéséről 
is, ugyanis ezzel elősegíti azt, hogy a helyhat óságok ké-
pesek legyenek előteremteni azokat a forrásokat, amikkel 
már a következő naptári évben működtetni tudják majd 
intézményhálózatukat – részben vagy egészben államilag 
átvállalt adósságszolgálat mellett.

A minap a parlament elfogadta az átadás-átvételről szó-
ló törvényt, mellyel kapcsolatosan az lett az első és leg-
megnyugtatóbb hír az intézmények számára, hogy az 
intézményi dokumentumok átvizsgálására 2013. már-
cius 31-ig van módunk. Így nekünk is lehetőségünk van 
megvárni a KIK SZMSZ-ének ránk vonatkozó részeinek 
ismeretét. 

A pedagógiai program esetén még inkább indokolt a 
halasztás, hiszen mindeddig csak a tervezetét ismerjük 
a kerettantervnek, a tankerületi igazgatóval való egyez-
tetés is tanácsos lehet a dokumentum megalkotásakor. 
Talán egyedül a házirend átfésülése, a törvény szerinti 
kötelező részekkel való kiegészítése az, amely a dokumen-
tációval kapcsolatos feladatainkat adhatja mostanság.

A cikk írásakor már javában tart a ránk váró legfonto-
sabb feladat: a törvény szerinti átadás-átvétel, melynek 
december 15-ig, a jegyzőkönyvek és teljességi nyilatko-
zatok igazgatók, polgármesterek által való aláírásával meg 
kell történnie.

Ez első körben érinti a személyi állománnyal kapcso-
latos információkat, dokumentációt (személyi anyag, 
tantárgyfelosztás szerinti bérek, hiszen a decemberi já-
randóságot január elején a pedagógusoknak és a pedagó-
giai munkát segítőknek már a KIK-en keresztül � zetik).  
Az átadás-átvétel természetesen első körben érinti még 
az intézményi dokumentációt, szabályzatokat – majd az 
első negyedévben jönnek sorra a vagyoni és egyéb átadás-
átvételi formaságok.

A technikai dolgozók és a köznevelési törvény hatálya 
alá nem tartozók esetében pedig az önkormányzatoknak 
kell megoldaniuk a továbbfoglalkoztatást. Székesfehér-
váron például egy újonnan megalakított szervezet, a Szé-
kesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) látja majd el az 
önkormányzat ezen feladatait.

Kétségkívül megnehezíti ezt a feladatot, hogy az adat-
szolgáltatást két irányba kell megtennünk, folyamato-
san a szemünk előtt tartva, hogy az átadandó dokumen-
tumok, okiratok most nem egyfajta minőségi ellenőrzésen 
mennek keresztül, hanem mindössze egy teljességi el-
lenőrzésen esnek át. A KIK felé történő adatszolgáltatás 
életszerűségét jelentheti az, hogy átadás-átvételkor sok 
helyütt a korábbi önkormányzati struktúrából érkező 
munkatársakkal kell kapcsolatba kerülnünk. Mifelénk 
talán nehezíti az újonnan megalakult szervezet, melynek 
a korábbi önkormányzati információk nélkül, tiszta lap-
pal kell megkezdeni az információk gyűjtését, a dolgozók 
továbbfoglalkoztatását.

Noha ez nagyon sok adminisztrációval jár számunkra, 
nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az iskolák életében 
az új naptári év semmilyen változással nem fog járni – 
a gyerekek, a szülők és a pedagógusok számára minden 
a tanév elején eltervezetteknek (munkaterv) megfelelően 
folytatódik tovább: a nyúlfarknyi (vagy inkább „hóem-
beréletnyi”) szünet után nagyon hamar elérkezünk a félév 
zárásához, a középiskolai felvételikhez, a félévi értekezle-
tekhez, értékelésekhez. 


