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A „Köznevelés Koncepció 2015.” dokumentum módosítása 

 

1. A Koncepció 3.5. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 

2017. szeptember 1-től az önkormányzat gyógypedagógiai státuszok és egyéni 

megbízások létesítésével biztosítja az óvodákban járó, sajátos nevelési igényű 

gyermekek fejlesztését. 

 

2. A Koncepció 7.3. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 

 sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek felzárkóztató és attitűdbeli/szocializációs fejlesztését, 

 

3.  A Koncepció 7.4. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 

 a biztonságos közlekedés elsajátítása óvodás kortól fontos feladat, 

 a másság elfogadására történő érzékenyítés épüljön be a nevelésbe. 

 

4. A Koncepció 7.12.5.1 pont 6. francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 Valamennyi óvodába (székhely + két telephely, összesen 3 feladat-

ellátási hely esetén) 1 függetlenített intézményvezető-helyettesi állás,  

valamint, 4-dik feladat-ellátási hely létesítésétől további 1 fő 

függetlenített intézményvezető-helyettesi státusz, 

 Telephelyenként 1 intézményvezető helyettesi és 1 intézményvezető-

helyettes II. megbízás, 

 Integráció szerint szükséges gyógypedagógus és gyógypedagógiai 

asszisztensi álláshely, 

 Szükség szerint pszichológus álláshely, 

 Szükség szerint gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus álláshely, 

 3 csoportonként 1 pedagógiai asszisztens,  

 Szükség szerint gyógytestnevelői álláshely, 

 Legalább 4 csoportos telephelyenként 1 óvodatitkári álláshely, 

 csoportonként 1 dajka álláshely, 

 bentlakó /házmesteri feladatot ellátó/, fűtő, kertész álláshely szükség 

szerint, 

 4 csoportonként 1 takarítói álláshely, 

 Telephelyenként 1 konyhás álláshely.   

 

5. A Koncepció 7.12.5.1. pont „Az intézményi személyi juttatás előirányzat tervezése” 

fejezet első franciabekezdése helyére a következő rendelkezés lép:  

 Az október 1-jei, valamint a december 31-éig felvett gyermekek létszáma 

alapján számított csoport számára biztosított órakeret szerint kiszámolt 

álláshelyeken alkalmazott pedagógusok tényleges alapbére plusz a be nem 

töltött álláshelyekre a bértáblázat középkategóriájának megfelelő bér, 

továbbá 



- a nem pedagógus dolgozók ténylegesen betöltött álláshelyeinek bére és a 

be nem töltött álláshelyekre a bértáblázat középkategóriájának megfelelő 

bér. 

 

6. A Koncepció 

 „Fenntartói célok, kiemelt feladatok” fejezete 1. pont második francia 

bekezdése törlésre kerül. 

 7.6. Épületfenntartás és működtetés az iskolákban című fejezet helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

7.6. Az Önkormányzat iskolákkal kapcsolatos kötelező feladatai: 

 az iskolákban a közétkeztetés biztosítása, 

 a nyári napközis táborok fenntartása és működtetése, 

 az ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek 

A kötelező feladatokon túl a kerület továbbra is támogatja a kerületi 

iskolákban tanulókat az ösztöndíjak és elismerések formájában, hiszen 

a tehetséggondozás támogatása fontos alapelv a kerületben.  Az 

önkormányzat a kerületben dolgozó pedagógusokat továbbra is 

motiválja kitüntetések formájában. 

 

 

Budapest, 2017. november 23. 


