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A nemzetiségi óvodai nevelést és az iskolai 

oktatást-nevelést érintő változások

2013. január 1-jétől folyamatosan lépnek életbe a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes 
rendelkezései, melyek gyökeresen megváltoztatják a rend-
szerváltás óta kialakult és megszoko�  közoktatásunkat. Az 
új köznevelési törvény szerint a köznevelés közszolgálat, 
melynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. 
A felelősséget – a korábban az oktatási feladatok szerve-
zését, működését és hatékonyságát az államigazgatási és 
helyi önkormányzatokon keresztül biztosító megoldás he-
lye�  – e központosító elemeket tartalmazó jogszabályban 
az állam magához rendeli. Az eddigi felfogástól eltérően, 
a köznevelés központjában – a gyermek, a tanuló minde-
nekfele�  álló érdekei helye�  – a gyermek, a tanuló, a peda-
gógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet 
alkotnak.

A kérdést, hogy az új köznevelési törvény (Knt.) 
szabályozásai mennyire érintik a nemzetiségi óvo-
dai nevelést és a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást 
is, azt a készülő (a társadalmi vita lefolytatásán már 
átese� ) „a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve 
és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányel-
ve kiadásáról szóló EMMI-rendele� el (Emberi Erő-
források Minisztériuma) együ�  szeretném, a teljes-
ség igénye nélkül felvázolni.

Az óvodai nevelés és a nemzetiség óvodai nevelés biz-
tosítása a települési önkormányzat feladat-ellátási kötele-
ze� sége marad. A Knt. mellékletében intézményenként, 
illetve csoportonként meghatározo�  közalkalmazo� ak bé-
rét és járulékát az állam viseli, a további működtetési költ-
ségek a fenntartót terhelik. Az óvodai nevelés kötelezően a 
gyermek 3 éves korától kezdődik [Knt. 5.§ (1)]. Abban az 
évben, amelyben a gyermek augusztus 31-ig betölti a 3. 
életévét, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi 4 órá-
ban óvodai nevelésben vesz részt [Knt. 8.§ (2)]. A szülő ké-
relmére az óvodavezető a védőnő egyetértésével az óvodai 
nevelésben való részvétel a gyermek 5. életévéig kitolható. 
A települési önkormányzatoknak a 2014/15 nevelési évre 
kell biztosítaniuk az óvodai férőhelyeket. 

A nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai nevelés-ok-
tatás felmérésére az érinte�  nemzetiségi önkor-
mányzat bevonásával tájékoztatót kell készíteni. A 
tájékoztatót az óvodai, általános iskolai beiratkozás-
ról szóló tájékoztatóval egy időben, azonos módon 
kell a nemzetiségi feladatokban érdekelt intézmé-
nyekben közzétenni [EMMI 3.§ (1)].

A tájékoztató tartalmazza a nemzetiségi nevelés, 
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás feladatainak rö-
vid bemutatását, a többletfeladatok időkeretét, az 
intézményben működő nemzetiségi óvodai neve-
lési, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatási forma be-
mutatását, valamint a nyilatkozatmintát. A kitöltö�  
nyilatkozatot a nevelési-oktatási intézménynek kell 
benyújtani [EMMI 3.§ (2)]. A 2014/2015. nevelési évre, 

tanévre vonatkozó nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai ne-
velés-oktatás iránti igényt 2013. november 30-ig kell fel-
mérni. Ugyancsak eddig az időpontig lehet kezdeményez-
ni a nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás 
2014/2015. nevelési évben, tanévben történő megszerve-
zését [EMMI 11.§]. A nyilatkozat- és kérelemmintát 
az EMMI rendelet 1. és 2. számú melléklete tartal-
mazza. Új elem a kérelemben a nyilatkozat a nemze-
tiséghez tartozásról, illetve a nyilatkozatmintában a 
nemzetiséghez tartozás vállalása, melynek kitöltése 
nem kötelező. Ennek hiányában azonban a felvé-
tel során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC törvény 51. § (6) bekezdésben megha-
tározo�  előnyben részesítés. A nemzetiségek jogai-
ról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 28. §-a szerint: 
„A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érinte�  
nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, 
ha az intézmény – az ado�  nemzetiség igényeinek kielégí-
tése után – betöltetlen férőhellyel rendelkezik..”.

A nevelési-oktatási intézmény a nyilatkoza� al 
érinte�  gyermekek, tanulók nemzetiségenként ne-
velési, nevelési-oktatási formánként összesíte�  lét-
számáról óvoda esetében a feladatellátás megszer-
vezéséért felelős települési önkormányzatot, iskolai 
nevelés-oktatás esetében az állami intézményfenn-
tartó központot és a megyei és fővárosi kormányhi-
vatalt a beiratkozást követő 30 napon belül tájékoz-
tatja. A kormányhivatal nemzetiségenként, nevelési, 
nevelési-oktatási formánként, intézményenként és 
településenként összesíti az adatokat és elju� atja az 
illetékességi területén működő, a nemzetiségi neve-
lésben-oktatásban érinte�  nemzetiségi önkormány-
zatoknak [EMMI 3.§(3)]. 8 fő azonos nemzetiséghez 
tartozó szülő, gondviselő kérelme esetén a nemzeti-
ségi óvodai nevelést, iskolai nevelés-oktatást tovább-
ra is meg kell szervezni. A nyilatkozatot az érinte�  
tanuló tanulói jogviszonyának megszűnését kö-
vető öt évig a nevelési-oktatási intézmény megőrzi 
[EMMI 3.§ (4)]. Az iskolai tanköteleze� ség megkezdéséről 
az óvodavezető dönt. A szakértői és rehabilitációs bizo� -
ság javaslatára a gyermek 1 évig még az óvodában marad-
hat, vagy korábban is megkezdheti az iskolai oktatást. A 
vizsgálatot a szülő és az óvodavezető is kérheti [Knt.45.§].

2013. január 1-jétől a háromezres lélekszám ala� i 
településeken – a települési önkormányzat döntésé-
től függően – az általános iskolákat az állami intéz-
ményfenntartó központ veszi át. A települési nem-
zetiségi önkormányzat – az országos nemzetiségi 
önkormányzat egyetértésével – ugyancsak átveheti 
azon nemzetiségi köznevelési intézmények fenntar-
tói jogát, amelyekben a gyerekek, tanulók 100%-osan 
nemzetiségi ellátásban részesülnek [nemzetiségek 
jogairól szóló törvény 25.§ (2), Knt. 74.§ (7)].
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Az általános iskola nyolc évfolyamán országosan 
egységes követelmények szerint folyik az alapfokú 
nevelés-oktatás [Knt. 10.§]. A nappali rendszerű is-
kolai oktatásban a foglalkozások 16.00 óráig tarta-
nak, de 17.00 óráig kell felügyeletet biztosítani az 
intézményben [Knt. 27.§ (2)]. Az általános iskola és a 
középfokú iskola osztályonként heti 1-1 órát köteles 
biztosítani tehetséggondozásra és felzárkóztatásra 
[Knt. 27.§ (5)]. A legalább négy évfolyammal működő 
iskolának hetente legalább kétszer negyvenöt perc-
ben biztosítania kell az iskolai sportkör működését 
[27.§ (13)]. Az iskolai sportkörben való sportolás be-
számít a heti 5 óra testnevelésbe [27.§ (11) b) pont]. A 
nyelvoktató nevelési-oktatási formában a nemzetisé-
gi nyelv és irodalom oktatására legalább 5 tanórát, a 
romani és beás nyelv esetében 3 tanórát kell biztosí-
tani a heti kötelező órakeretből, a népismeret okta-
tására pedig heti 1 tanórát, melynek nyelve a nem-
zetiségi nyelv [EMMI 10.§ (3), (7)]. Annak ellenére, 
hogy a kötelező tanórák időkerete az első-negyedik 
évfolyamon az egyes évfolyamok, tanítási év köz-
ben a tanítási hetek közö�  átcsoportosíthatók, és a 
készségtárgyakra előírt óraszámból is évi 37 óra fel-
használható a nemzetiségi nyelv és irodalom vagy a 
népismeret oktatására [EMMI 10.§ (4), (6)], nem lesz 
könnyű a nemzetiségi óraterv összeállítása. 

A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a 
kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A peda-
gógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intéz-
mény vezetője hagyja jóvá. A fenntartó egyetértésére 
csak akkor van szüksége, ha a pedagógiai program 
szerint a fenntartóra többletköteleze� ség hárul [Knt. 
26.§ (1)]. Ha a fenntartói irányítás körébe tartozó va-
lamely döntés meghozatalához előzetes vélemény, 
egyetértés, szakvélemény szükséges, a döntés közlé-
sétől számíto�  három hónapon belül írásban megtá-
madható. Ha ez a nap nem állapítható meg, akkor ez 
a döntést követő 15. munkanap [Knt. 40.§ (1)]. Egyet-
értés meg nem adása esetén – a megszoko�  kilencta-
gú bizo� ság helye�  – a nemzetiségi önkormányzat 
székhelye szerinti illetékes törvényszék, nem peres 
úton 30 napon belül hoz döntést [nemzetiségi tör-
vény 27.§].

Nemzetiségi nevelést, illetve nevelés-oktatást 
folytató intézmény esetében a fenntartó a) közneve-
lési intézmény megszüntetésével, b) átszervezésé-
vel, c) feladatának megváltoztatásával, d.) nevének 

megváltoztatásával, vezetőjének megbízásával és 
megbízásának visszavonásával kapcsolatban ki kell 
kérnie a települési, illetve az országos nemzetiségi 
önkormányzat egyetértését [Knt.83.§ (3)].

Ha az állami fenntartó alapító okirata szerint 
nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelés-ok-
tatásban, kollégiumi nevelés-oktatásban közremű-
ködő intézmény, akkor a) létesítéséhez, megszün-
tetéséhez, átszervezéséhez, nevének megállapítá-
sához, b) költségvetésének meghatározásához és 
módosításához, c) az intézményben folyó szakmai 
munka értékeléséhez, d) SZMSZ-ének jóváhagyásá-
hoz, e) pedagógiai programjának, pedagógiai-mű-
velődési programjának jóváhagyásához és végrehaj-
tásának értékeléséhez, f) vezetőjének megbízásával, 
megbízásának visszavonásával összefüggõ vélemé-
nyéhez beszerzi az érinte�  települési nemzetiségi 
önkormányzat, térségi feladatot ellátó intézmény 
esetében a területi nemzetiségi önkormányzat és 
országos feladatot ellátó köznevelési intézmény ese-
tén az országos nemzetiségi önkormányzat egyetér-
tését [Knt.84.§ (9)]. Egyházi fenntartású intézmény 
vezetőjének megbízásakor az érinte�  nemzetiségi 
önkormányzatnak csak véleményezési joga van. 
Az egyházi és a nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntarto�  intézmények fi nanszírozása azonos az 
állami intézményekével [Knt. 88.§ (5)]. A nemzetisé-
gi köznevelési intézményben a pedagógusok alkal-
mazásának feltételei, illetve a vezetői megbízás kri-
tériumai nem változtak (Knt. 68.§ (1), illetve a Knt. 
3. sz. melléklet). Pontosabban, végze� ség és szak-
képze� ség tekintetében nem változtak, de az új köz-
nevelési törvényből kikerültek azon rendelkezések, 
melyek megfelelő szakképze� ség hiányában – utol-
só éves hallgató, vagy megfelelő felsőfokú végze� -
ség és közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga megléte 
esetén – lehetővé te� e gyakornokok, pedagógusok 
alkalmazását. Egy törvényen belül két paragrafus 
ütközését látom. A fenntartó nem tudja teljesíteni 
köteleze� ségét – megfelelő számú igény esetén –, 
a nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás bevezetésé-
nek teljesítését megfelelő szakképesítéssel és szak-
képze� séggel rendelkező pedagógusok hiányában. 
Ezért úgy gondolom, hogy a fenntartónak arról kell 
döntenie, melyik jogszabályt fogja megsérteni, és ez 
nem biztos, hogy a nemzetiség javára dől el.

Kerner Anna

Látogasson el megújult honlapunkra: http://nemzetisegek.hu


