A Közoktatáspolitikai Tanács ülésein tárgyalt napirendek jegyzéke
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Javaslat a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
módosítására
Javaslat a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben tárgyú rendelet módosításáról
Tájékoztató a kerettantervek készítésének helyzetéről
A Közoktatás információs rendszere és az idei középiskolai felvételi eljárás rendje
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
módosítására
Javaslat a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben tárgyú rendelet módosításáról
Előterjesztés a 2000/2001. tanév rendjéről szóló rendeletről
Előterjesztés a kerettanterv kiadásáról és bevezetéséről szóló OM rendeletről
Előterjesztés a Kormány részére a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról szóló 13/1995. (X. 26.)
Kormányrendelet módosításáról
Az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterve; a középfokú nevelés-oktatás kerettanterve I. (Gimnázium); a
középfokú nevelés-oktatás kerettanterve II. (Szakközépiskola, szakiskola)
Az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterve; a középfokú nevelés-oktatás kerettanterve I. (Gimnázium); a
középfokú nevelés-oktatás kerettanterve II. (Szakközépiskola, szakiskola)
A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete kezdeményezése a szakképzésben tanuló gyermekek
összefüggő (nyári) szakmai foglalkoztatásának megszüntetéséről
Az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterve; a középfokú nevelés-oktatás kerettanterve I. (Gimnázium); a
középfokú nevelés-oktatás kerettanterve II. (Szakközépiskola, szakiskola
Előterjesztés a pedagógusképző felsőoktatási intézmények szakirányú továbbképzési szakjainak
pedagógus-szakvizsgával egyenértékű szakképzettségként való akkreditálásra
Tájékoztató a 2001. és 2002. évi költségvetési törvény oktatást érintő kérdéseiről
Tájékoztató a 2001. és 2002. évi költségvetési törvény közoktatást érintő kérdéseiről, különös tekintettel
a közoktatási normatívákra
Tájékoztató a fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a fogyatékos tanulók iskolai
oktatásának tantervi irányelve kiadásáról szóló 23/1997. (VI.4) MKM rendelet módosításának
tervezetéről
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 26/1997. sz. (VII.10.) MKM rendelet
módosítása
Törvényjavaslat a tankönyvpiac rendjére
Előterjesztés a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényjavaslatról
Előterjesztés az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet módosításáról
Előterjesztés a 2001/2002. tanév rendjéről szóló OM rendeletről
Személyi javaslat a Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárságának megkeresése alapján A MAB
albizottságok tagjaira
Előterjesztés a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényjavaslatról
Előterjesztés az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet módosításáról
Előterjesztés a 2001/2002. tanév rendjéről szóló OM rendeletről
Személyi javaslat a Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárságának megkeresése alapján A MAB
albizottságok tagjaira
Előterjesztés az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet módosításáról
Törvényjavaslat a felnőttképzésről
Rendelettervezet az általános iskolák tervezési előírásairól
Tájékoztató a középiskolai felvételi és információs rendszer ez évi működési tapasztalatairól
Az oktatási miniszter rendelettervezetének véleményezése "a szakképzési hozzájárulásról és a képzési
rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001 évi….tv végrehajtásáról
Az oktatási miniszter rendelettervezetének véleményezése "a szakképzési hozzájárulást a saját
munkavállalók részére szervezett szakképzéssel teljesíthető, hozzájárulásra kötelezettek költségei
elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 48/1999. (XII.26.) OM rendelet
módosításáról".
Javaslat a részletes érettségi vizsgakövetelmények elkészítésének és jóváhagyásának ütemezésére
Törvényjavaslat a felnőttképzésről
Rendelettervezet az általános iskolák tervezési előírásairól
Az oktatási miniszter rendelettervezetének, „a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről” véleményezése
Javaslatok és vélemények összegzése az oktatási miniszter rendelettervezetének, „a tankönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről”.
Az oktatási miniszter rendelettervezetének véleményezése: a Kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
A pedagógus életpályamodell alapelvei
Javaslat „az érettségi vizsga vizsgaszabályzata és más a közoktatást érintő kormányrendeletek
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módosításáról”.
Javaslat „a 2002/2003. tanév rendjére” címet viselő rendelettervezetre
Az Oktatási Minisztérium és a szakmai testületek kapcsolata
Javaslat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosítására
Javaslat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény mellékletét képező bértábla módosítására
A 2002/2003. tanév rendjéről szóló 30/2002. (V. 17.) OM rendelet módosítása
Az oktatási miniszter …/2002/ (…) OM rendelete a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 28/200. (IX:21.) OM rendelet módosításáról
Tájékoztató a közoktatási szakterületen működő testületek rendszeréről
Javaslat a KT munkájának továbbfejlesztésére az egyes oldalak véleménye alapján
A 2002/2003. tanév rendjéről szóló 30/2002. (V. 17.) OM rendelet módosítása
Állásfoglalás kialakítása a jászladányi iskolaügy kapcsán
A Nemzeti Fejlesztési Terv oktatást érintő fejezetének véleményezése
A 2003. évi költségvetés közoktatást érintő fejezetei
Delegált választása a nemzeti NAT-bizottságba
Az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló törvény módosítási javaslatának véleményezése
Delegált választása a nemzeti NAT-bizottságba
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú törvény módosítási javaslatának véleményezése (második
körben)
Az 1993. évi LXXVI. számú, a szakképzésről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
megvitatása
Javaslat a felsőoktatási törvény módosítására (törvénytervezet véleményezése)
Javaslat a 2003/2004-es tanév rendjére és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.
(VI.8.) MKM-rendelet módosítására
Javaslat a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről szóló 28/2000. (IX.21.) OM-rendelet módosítására
(miniszteri rendelettervezetek véleményezése)
Javaslat a felsőoktatási törvény módosítására (törvénytervezet véleményezése)
Javaslat az érettségi vizsga részletes követelményeire (az oktatási miniszter 40/2002. (V.24.) OMrendeletének módosítása az érettségi vizsga részletes követelményeiről, a miniszteri rendelettervezet
véleményezése)
Beszámoló jelentés az oktatási jogok miniszteri biztosának 2002. évi tevékenységéről
Személyi javaslat a „Beruházás a XXI. századi iskolába” projekt előminősítő bizottságába
Személyi javaslat „A Közoktatás Minőségéért Díj” pályázat-értékelő bizottságába
Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiájának véleményezése
Beszámoló jelentés az oktatási jogok miniszteri biztosának 2002. évi tevékenységéről
Javaslat a kerettantervek kiadásáról és alkalmazásáról szóló 28/2000.(IX.21.) OM rendelet
módosítására (rendelettervezet véleményezése)
A NAT-2 vitaanyag véleményezése
Tájékoztató a Közoktatás-politikai Tanács delegáltjának a Magyar Akkreditációs Bizottságban végzett
munkájáról
A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve
A 2004. évi költségvetési törvény közoktatást érintő fejezetei; a költségvetés irányelve a közoktatási fő
számok tükrében
A tankönyvellátás helyzete és a tankönyvtámogatás kérdései
A NAT 2003 kormányrendelet-tervezet véleményezése
Javaslat a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítására (a törvényjavaslat
véleményezése)
A 2004. évi költségvetési törvény közoktatást érintő fejezetei (A törvényjavaslat második körös
véleményezése
Javaslat a kerettantervi rendelet módosítására
Javaslat két törvényhely módosítására
Előterjesztés kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
Javaslat a kerettantervi pályázat bírálati szempontjaira
Előterjesztés a „Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII.22.)
OM-rendelet módosításáról
Előterjesztés a 2004/2005. tanév rendjéről
Javaslat a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM sz.
rendelet módosítására
Előterjesztés kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
Javaslat az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet
módosítására
1. számú melléklet az előterjesztéshez a tanulmányi versenyekkel kapcsolatban (A 2004/2005. tanév
rendje melléklete)
2. számú melléklet az előterjesztéshez a tanévhez kapcsolódó mérések, értékelések terén (A 2004/2005.
tanév rendje melléklete)
Javaslat az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.)
kormányrendelet módosítására
Javaslat a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
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intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet módosítására (A rendelettervezet
véleményezése)
Javaslat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtására, a 20/1997. (II. 13.)
Kormányrendelet módosítása (A rendelettervezet véleményezése)
Tájékoztató az oktatási jogok biztosának jelentéséről (a k-ojog-449/2003. számú ügyben) a mellékelt
dokumentum alapján
Kerettantervi tervezetek véleményezése
Kerettantervi tervezetek véleményezése
Országgyűlési képviselő módosító javaslatának véleményezése a települési önkor-mányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló törvényjavaslathoz.
Az önkormányzatok pedagógiai program felülvizsgálati határidejével kapcsolatos megkereséséről
Kerettantervi tervezetek véleményezése
Az önkormányzatok pedagógiai program felülvizsgálati határidejével kapcsolatos KT határozati
javaslat vita nélküli elfogadása
Kerettantervi tervezetek véleményezése
A KT Szülői oldalának óvodákat és iskolákat érintő intézményhálózat átszervezéssel kapcsolatos
előterjesztése
Javaslat az oktatási miniszter ……./ 2004. számú rendeletére, az országos szakértői, az országos
vizsgáztatási, az országos szakmai szakértői és az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről,
valamint a szakértői tevékenységről
Javaslat az oktatási miniszter ……./ 2004. számú rendeletére, a tankönyvvé nyilvánítás, valamint az
iskolai tankönyvellátása rendjéről
Az oktatási jogok biztosának beszámolója a 2003. évi tevékenységéről
Javaslat az oktatási miniszter 41/ 1999. (X. 13.) számú rendeletének módosítására, a pedagógus
szakvizsga képesítési követelményeiről
Nemzeti alaptanterv implementációs terve
A szakképzés távlati fejlesztésének stratégiája
Tájékoztató a szakképzés területén folyó jogalkotási munkáról
Az OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája
Nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás középtávú fejlesztési programja
Szóbeli tájékoztató a többcélú kistérségi társulások alakulásáról, és támogatásuk feltételeiről, különös
tekintettel közoktatási feladataikra
Szóbeli tájékoztató az iskolabezárásokról
Nemzeti alaptanterv implementációs terve
Az oktatási miniszter …../2004. (……)rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
Az oktatási miniszter …../2004. (……)rendelete az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló
40/2002. (V.24.) OM rendelet módosításáról
Nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás középtávú fejlesztési programja
Az oktatási miniszter …../2004. (……)rendelete az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló
40/2002. (V.24.) OM rendelet módosításáról

2004.07.06.

♣
♣

2004.09.14.

♣

JELENTÉS a Kormány részére az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló
jelentés elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 30/2004. (IV. 6.) Országgyűlési
határozat 3.1. pontjához, valamint az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés döntéseiből adódó egyes
feladatokról szóló 2184/2004. (VII. 21.) Korm. határozat II/11. pontjához„A közoktatás finanszírozási,
döntési és felelősségi rendszerének áttekintése”

♣

JELENTÉS a Kormány részére az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló
jelentés elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 30/2004. (IV. 6.) Országgyűlési
határozat 3. 9. pontjához, valamint az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés döntéseiből adódó egyes
feladatokról szóló 2184/2004. (VII. 21.) Korm. határozat II/17. pontjához
„A közoktatási intézmények átszervezésével, bezárásával, átadásával kapcsolatos jogszabályok
áttekintése”
JELENTÉS a Kormány részére az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló
jelentés elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 30/2004. (IV. 6.)
Országgyűlési határozat 3.10. pontjához, valamint az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés
döntéseiből adódó egyes feladatokról szóló 2184/2004. (VII. 21.) Korm. határozat II/18. pontjához
„Kiadvány a közoktatásra vonatkozó jogszabályokról és jogorvoslati lehetőségekről
A a 2003/2004 tanév rendje 7/a § (1) bekezdés a) pontja szerinti „kompetencia” mérés, értékelés
tapasztalatai
Személyi javaslat a Kerettantervi Bizottság tagjára
A Magyar Köztársaság Kormánya T/11700. számú törvényjavaslata a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről
Az alábbi részletek véleményezése;
A költségvetési törvényjavaslat Negyedik Fejezete;
A költségvetési törvényjavaslat 85. §-a, az 1993. évi LXXIX. törvény módosítása;

♣

♣
2004.10.28.

♣
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A költségvetési törvényjavaslat a 110. § (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) bekezdései;
3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai;
5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok;
8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai
♣
♣
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♣
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2005.02.22.

♣
♣
♣
♣
♣
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♣
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♣

♣
2005.06.21.

♣

Mit tervez a pénzügyi kormányzat…” című rendkívüli napirend a Közoktatás-politikai Tanács
szeptember 14-ei ülésének döntése alapján
Oktatással-neveléssel kapcsolatos döntéseket előkészítő eseti és állandó szakértők alkalmazásának
jogszabályi és pénzügyi feltételei”
Tájékoztató térségi integrált szakképző központok létrehozásának szakmai előkészítéséről
Tájékoztató a kétszintű érettségi előkészítésének és bevezetésének tapasztalatairól
Oktatással-neveléssel kapcsolatos döntéseket előkészítő eseti és állandó szakértők alkalmazásának
jogszabályi és pénzügyi feltételei
Az alapfokú oktatás terén tapasztalható demográfiai csökkenés hatására a középfokú iskolázásban
bekövetkező változások kezelésére készült koncepció
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának irányelve” kiadásáról szóló miniszteri rendelet
Különféle szakmai dokumentumok véleményezése:
Cselekvési terv az „Európai mérföldkövek" közoktatás területén történő megvalósításához
Hogyan lehet könnyebbé tenni az iskolatáskát?
A Magyar Köztársaság Kormánya törvényjavaslata a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésére.
„Út a tanuláshoz: Az egész életen át tartó tanulás magyarországi kiépítésének stratégiája”
Az oktatási miniszter rendelet-tervezetének véleményezése a 2005/2006. tanév rendjéről
A Közoktatás-politikai Tanács helye, szerepe és szakmai feladatai a kormányzati ciklusban
Konzultáció a kétszintű érettségi bevezetésének időarányos tapasztalatairól
Az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló jelentés elfogadásáról és a
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 30/2004.(IV. 6.)
Országgyűlési határozat 3.6. pontjához, valamint az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés döntéseiből
adódó egyes feladatokról szóló 2184/2004. (VII. 21.) Kormány- határozat II/14. pontjához
Az Oktatási Miniszter rendelet-tervezetének véleményezése az OKÉV által szervezett díjköteles érettségi
vizsgák díjairól, egyes vizsgadíjak visszatérítéséről és a felsőoktatási felvételi eljárás díjairól
Az oktatási miniszter …/2005. (….) OM rendelettervezetének véleményezése a kiegészítő támogatás
nemzetiségi iskolák fenntartásához címen, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
címén és az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának címén tervezett központosított
előirányzat igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
A Radnóti Miklós Gimnázium kerettantervének véleményezése
A Belvárosi Tanoda kerettantervének véleményezése
A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (IX.5.) MKM rendelet módosítása
Tájékoztató a 3/2005. (III.1.) OM rendeletről a közoktatási intézmények informatikai fejlesztését
szolgáló, kötött felhasználású támogatás felhasználásával történő beszerzések igénylési rendjéről.
Tájékoztató a Területi integrált szakképzési központok létrehozásának helyzetéről..
Intézményracionalizálás helyzete különös tekintettel a munkaerő-piaci igényekre, illetve Nemzeti
Fejlesztési Tervre
A 2005. évi érettségi lebonyolításának egyes kérdései
Tájékoztató a felsőoktatási törvényjavaslatról, különös tekintettel a közoktatást érintő kérdésekre
Jelentés a Kormány részére Az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló
jelentés elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 30/2004. (IV. 6.)OGY határozat
3.5. pontjában és az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés döntéseiből adódó egyes feladatokról szóló
2184/2004. (VII. 21.) Korm. határozat II.13. pontjában megfogalmazott feladat teljesítéséről Egységes
közoktatási minőségértékelési (állami ellenőrzési, mérési és értékelési) rendszer működtetése.
A diákigazolványok jogi szabályozásának változása, tájékoztató a 17/2005. (II. 8.) Kormányrendelet
tartalmáról
Jelentés a Kormány részére az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló
jelentés elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 30/2004. (IV. 6.)OGY határozat
3.5. pontjában és az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés döntéseiből adódó egyes feladatokról szóló
2184/2004. (VII. 21.) Kormányhatározat II.12. pontjában megfogalmazott feladat teljesítéséről.
Tájékoztató az iskolák átjárhatóságának helyzetéről

♣

A képzési kötelezettségekről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM-rendelet

♣

Az országos szakértői, az országos vizsgáztatási, az országos szakmai szakértői és az országos szakmai
vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM-rendelet

♣

A 2005/2006. tanév rendjéről szóló 11/2005. (IV.18.) OM-rendelet és az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti
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A Közoktatáspolitikai Tanács ülésein tárgyalt napirendek jegyzéke
2000-től napjainkig
2005.07.12

♣
♣
♣

2005.09.06.

♣

2005.09.27.

2005.10.18

2005.11.22

♣

Törvényjavaslat az oktatást érintő egyes törvények módosításáról címmel:
A Büntetőtörvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosítása
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény módosítása
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény módosítása
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény módosítása
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosítása
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása
A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI.
törvény módosítása

♣
♣

Szakmai koncepció az érettségi fejlesztésének egyes kérdéseiről
Javaslat a Közoktatás-politikai Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

♣

A 2006 év költségvetésének közoktatást érintő fejezeteinek és mellékleteinek fő számai

♣

Szakmai koncepció az érettségi fejlesztésének egyes kérdéseiről

♣
♣
♣
♣
♣
♣

Tájékoztatás a tankönyvellátással kapcsolatban
Javaslat a szakiskolai kerettantervek elkészítéséről szóló kormányrendelet módosítására
Törvényjavaslat a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerben történő foglalkoztatásáról
A Közoktatás-politikai Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának végszavazása
„Szakmai jelentés a 2004/2005. tanév május-június időszakában tett érettségi vizsgák eredményeiről”
Javaslat
az
érettségi
vizsga
vizsgaszabályzatáról
szóló
többszörösen
módosított
100 /1997 ( VI. 13.) Kormányrendelet módosítására.
Javaslat a Kormány…../2005. (…) Korm. Rendeletére a felsőoktatási alap- és mesterképzésről,
valamint a szakindítás eljárási rendjéről

♣
♣

2005.12.06

♣

2006. 01 17.

♣
♣
♣
♣

2006. 03.07.

alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet
módosítása
Az érettségi vizsga tervezett új logisztikája
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció társadalmi egyeztetése
A közoktatás a versenyképesség és a társadalmi kohézió szolgálatában. Az Oktatási Minisztérium
hosszú távú közoktatás-fejlesztési stratégiája 2005 – 2015
A Közoktatás-politikai Tanács szervezeti és működési szabályzata Hiba! A könyvjelző nem létezik.

♣
♣
♣
♣
♣
♣

Javaslat
az
oktatási
miniszter
…/2005.
(…)
OM
rendeletére
a
nevelési - oktatási intézmények névhasználatáról
Tájékoztatás a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Versenyképes tudás és a műveltség növelése operatív
program tervezetéről, valamint a humánerőforrás-fejlesztés területén érdekelt további tárcák program
tervezeteiről
A 2006 év költségvetési törvénytervezet közoktatást érintő részei
Javaslat a 2006/2007-es tanév rendjéről szóló OM rendeletre
Javaslat a 23/2004. (VIII. 27.) OM rendeletének módosítására a
tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. (szakmai
tervezet)
Összegző jelentés az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatását végző általános iskolai
tagozatok vizsgálatáról
Javaslat a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.)
Korm. rendelet módosítására
A Waldorf és a Szölőtő kerettantervek véleményezése
az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenységének hatósági ellenőrzéséről és
szakmai minősítési szempontjairól, valamint a minősítés eljárási rendjéről szóló rendelet
megalkotásához
Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítására
a pedagógusok korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatos többlettámogatás igénylési feltételeiről
és a pályázati eljárás rendjéről

♣

a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, folyósításának
és elszámolásának rendjéről

♣

A szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának
igényléséről folyósításáról és elszámolásáról
A szakmai informatikai fejlesztési feladatok című támogatás igénylési rendjéről

♣
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A Közoktatáspolitikai Tanács ülésein tárgyalt napirendek jegyzéke
2000-től napjainkig
2006. 04.25.

♣
♣
♣

2006.05.23.
2006.06.15.
2006.06.27.
2006.09.19.

♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

2006. 10.10.
2006.11. 07.

2006. 11. 21.

♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

2006. 11. 28.

♣
♣
♣

2007.02.13.

♣
♣
♣
♣
♣

2007. 02.27.

♣
♣

♣
♣
♣
2007. 03. 06.

♣
♣

Szakmai tervezet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet
A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány által benyújtott és a sajátos nevelési igényű tanulók (enyhe
ért. fogyatékosok részére készített kerettantervek véleményezése
A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.)OM rendelet, valamint a képzési
kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet
módosításáról szóló rendelet szakmai tervezete
Konzultáció a Tanács munkájáról
A szakiskolai kerettantervek véleményezése
Tájékoztató az Arany János Programokról
Konzultáció a Tanács munkájáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
A szakszervezeti oldal javaslata a nyáron, illetve szeptember elején kiadott jogszabályok oktatási
intézményekben tapasztalható hatásainak megtárgyalására
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1991-es MKM-rendelet és a tankönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004-es OMrendelet módosítására
Javaslat a filozófia, dráma és művészettörténet vizsgatárgyak írásbeli vizsgaleírására
Kerettantervek véleményezése
A nyáron, illetve szeptember elején kiadott jogszabályok oktatási intézményekben tapasztalható
hatásainak megtárgyalására
A 2007. évi költségvetési törvénytervezet közoktatást érintő részei
Javaslat a szakiskola és szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának
igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről szóló 14/2006. (IV. 3.) OM-rendelet
módosítása
Az Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) megalkotásának koncepciója
A 2007. évi költségvetési törvénytervezet közoktatást érintő részei
Javaslat „a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról”
címet viselő előterjesztés közoktatást érintő kérdéseiről
Javaslat a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítására
Javaslat az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
módosítására
Tájékoztató a Társadalmi megújulás operatív programról
A 2007. évi költségvetési törvénytervezet közoktatást érintő kérdései
Javaslat a az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
módosítására
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter ../2007. (…….) OKM rendeletére a 2007/2008. tanév
rendjéről
Javaslat a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet módosítására
Javaslat a Kormány ..…/2007. (….) Korm. határozatra az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó
fenntartókat megillető központi támogatás megállapítására, folyósítására és a felhasználás
ellenőrzésére felhasználható összeg meghatározására
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter …../2007. (…….) OKM rendeletére a nemzetiségi nevelési,
oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának
és elszámolásának rendjéről
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter …../2007. (…….) OKM rendeletére a képzési
kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet
módosításáról
Tájékoztató a tanulók utazási kedvezményeinek változásáról
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter .../2007. (...) OKM rendeletére a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) OKM rendelet módosításáról, valamint a tankönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosítására
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter ../2007. (…….) OKM rendeletére az alapfokú
művészetoktatási intézmények támogatása igénybevételének rendjéről
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter ../2007. (…….) OKM rendeletére az esélyegyenlőséget,
felzárkózást segítő támogatások központosított előirányzat igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter ../2007. (…….) OKM rendeletére a közoktatás
minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002 (II.15.) OM rendelet módosítására
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter rendeletére „A minőségbiztosítás, mérés, értékelés,
ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól.
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter rendeletére a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
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A Közoktatáspolitikai Tanács ülésein tárgyalt napirendek jegyzéke
2000-től napjainkig
♣
♣

2007. 04.03.

♣
♣
♣
♣
♣

2007. 05.02.

♣
♣

2007. 07.17.

♣
♣
♣

2007.09.18.

♣
♣

2007. 10.31.

♣

♣
♣
♣
2007. 11. 20.

♣
♣

2007. 12. 04.
2008.02. 05.

♣
♣
♣

♣

2008.03. 04.

♣
♣
♣
♣

♣

♣

♣

2008.03. 28.
2008.04. 01.

♣
♣

részletes szabályairól
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter rendeletére az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes
szabályairól
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter rendeletére a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
A NAT felülvizsgálata
Koncepció a közoktatás rendszere, működésének hatékonyságát, minőségét javító intézkedésekhez
Szakmai Tervezet a tankönyvelosztás rendjének módosítása
Javaslat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítására
Javaslat a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítására, és kormányrendelet
az iskolai könyvtárak ellátásáért felelős szervezet kijelöléséről
Tájékoztató a felsőoktatás felvételi rendjéről
Előterjesztés a szakképzést és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények
módosítására
Delegálás a Közoktatási Értékelési Tanács tagjainak sorába
Javaslat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.)
Kormányrendelet módosítására
Javaslat a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosítására
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter rendeletére az alap- és mesterszakképzési szakok képzési és
kimeneti követelményeiről szóló 13/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosítására
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter rendeletére az érettségi vizsga részletes követelményeiről
szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítására
A 2007. évi költségvetési törvénytervezet közoktatást érintő részei
1. számú melléklete: A központi költségvetés előirányzatai részlet (XX. Fejezet)
3. számú melléklete: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai
5. számú melléklete: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
8. számú melléklete: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai
Segédlet a közoktatás célú hozzájárulásokról és támogatásokról a közoktatási testületetek
részére, a 2008. évi költségvetési törvény közoktatást érintő fejezeteinek és mellékleteinek tárgyalásához
Javaslat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítására
Javaslat a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM
rendelet módosítása
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
módosítására
Előterjesztés az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet módosításáról
Javaslat a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet
módosításáról
Tájékoztató a művészeti alapfokú oktatás minősítési eljárásainak tapasztalatairól
A 2008. évi költségvetési törvénytervezet közoktatást érintő részei

Javaslat az oktatási és kulturális miniszter …../2008. (…….) OKM rendeletére a nemzetiségi
nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter …../2008. (…….) OKM rendeletére a közoktatási
intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről
Helyzetjelentés a kétszintű érettségiről
Személyi javaslat a Kerettantervi Bizottságba a 17/2004. (V. 20.) OM. rendelet szerint
Személyi javaslat Közoktatási Értékelési Tanács tagjára 3/2002. (II. 15. OM rendelet szerint
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter …../2008. (…….) OKM rendeletére a a
minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs
pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter …../2008. (…….) OKM rendeletére az alapfokú
művészetoktatás támogatásával kapcsolatos végrehajtási (OKM) rendelet (a 2008. évi
költségvetési törvény 5. számú mellékletének 22. pontja alapján
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter …../2008. (…….) OKM rendeletére az
esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokkal kapcsolatos végrehajtási (OKM)
rendelet (a 2008. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 16. pontja alapján
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter …../2008. (…….) OKM rendelet a szakmai
vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának
rendjéről
Tájékoztató és szakmai konzultáció az Új tudás Műveltség mindenkinek programról
Javaslat a … /2008. (…) Korm. rendeletére az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
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♣
♣

2008.05. 20.

♣
♣
♣
♣

2008.07.08.

♣
♣

♣
♣
♣
♣
♣

Korm. rendelet módosításáról
Javaslat ..../2008. (....) OKM rendeletére a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter ..…/2008. (……) OKM rendelete az oktatási és
kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
Javaslat …/2008. (……) OKM rendeletére a 2008/2009. tanév rendjéről
Javaslat A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.
24.) MKM rendelet módosítása
Javaslat A Kormány.../2008. (.......) Korm. Rendeletére a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet módosításáról
Apáczai 1-8., 9-10. szakiskolai, valamint a nem szakrendszerű és az epochális kerettantervek
véleményezése
Tájékoztató az iskolai erőszak okait vizsgáló Bizottság jelentéséről
Javaslat az oktatási és kulturális miniszter…./2008. (…) OKM rendelete a Nemzeti és etnikai
kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti és etnikai kisebbség iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet módosításáról
Emelt szintű magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia,
kémia tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv véleményezése
Iskolaotthonos kerettanterv véleményezése
„Sulinova” programcsomagok véleményezése
Tájékoztató a 2008. évi nyári érettségi vizsgák szervezésének, lebonyolításának
tapasztalatairól
Tájékoztató „Beszámoló Jelentés” alapján az OH munkájáról
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