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A 2019/2020-AS TANÉV 
RENDJE 

KÖZOKTATÁSI SZAKMAI NAP 

Előadóink: 

Dr. Madarász Hedvig, 
főosztályvezető, 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 

Dr. Hafiek Andrea, főosztályvezető,  
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium 
 

Petróczi Gábor, 
köznevelési szakértő, c. főiskolai 
docens 
 

Időpont és helyszín: 

2019. szeptember 26. csütörtök 
10.00-16.30 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
Ellátás: 

Reggeli: kávé, tea, sütemények. 
 
Részvételi díj: 

29 900 + áfa / fő 
 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő 
 
Jelentkezési feltételek: 
 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  

 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja.  

 
Ajánló: 

 

A 2019/20-es tanév sok újdonságot tartogat az oktatási 
intézmények számára. Mint minden évben, változik a jogszabályi 
környezet, fejlődik a szakképzési rendszer, változnak egyes 
alapvető köznevelési szabályok, illetve egyre fontosabb a bővülő 
vezetői feladatok áttekintése is. Előadóink a nap során a 
jogszabályi feladatokon túl gyakorlati szempontból is körbejárják 
a kiemelt témákat, valamint lehetőség nyílik kötetlen szakmai 
beszélgetésre is.  

 
Témakörök: 

Milyen jogszabályokra, új rendelkezésekre kell figyelemmel lenni 
a 2019/2020. tanév kezdetén? ▪ Mit jelent az egyéni munkarend, 
hogyan változnak az óvoda és az iskola megkezdésével 
kapcsolatos előírások? Mire kell számítaniuk az alternatív 
intézményeknek? Mit tartogat a vezetői életpálya? ▪ Miről szól az 
ún. ONY törvény és miért volt szükség a megalkotására? ▪ A 
szakképzés jelenlegi szabályozása ▪ Digitális oktatás kihívásai ▪ 
Pályaorientációs feladatok és jó gyakorlatok a szakképzésben ▪ 
Szakképzési fejlesztés főbb kérdései▪ Hogyan győzhetjük le a 
hétfejű sárkányt▪ Stratégia a minősítési, tanfelügyeleti és 
önértékelési feladatokhoz ▪Kommunikációs stratégiák a vezetői 
gyakorlatban ▪ Konfliktuskezelés az iskolavezetésben ▪ 
Konzultáció 

JELENTKEZÉS            „Közoktatás 2019/2020”        2019.09.26. 

System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪  
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 

Cégnév:  ..........................................................................................
 
 

Cím:   ...........................................................................................
 
 

Jelentkező neve:   ............................................................................
 
 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................
 
 

Telefon:  ...............................   
 
Kérek ebédet:                                Vegetáriánus menüt kérek:            

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

E- számlát kérek:        E-mail cím: ................................................................

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. 
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 
Kelt: 2019.……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


