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Közlemény
a Köznevelési Hídprogramokhoz
A Köznevelési Hídprogramok azoknak a fiataloknak adnak esélyt és lehetőséget, akik az
általános iskola elvégzése után nem jutottak be középfokú iskolába(Híd I.), illetve akiknek a
tanulás korábban csak kudarcélményt adott, és emiatt nem tudták befejezni az általános
iskolát, de már betöltötték 16. életévüket (Híd II.). A Hídprogramok segítik őket abban, hogy
bennmaradjanak vagy visszataláljanak az oktatás-képzés világába. A személyre szabott
fejlesztő oktatás visszaadhatja önbecsülésüket, lehetővé teszi, hogy szakmát tanuljanak,
megtalálják és megállják helyüket az életben. Megalapozhatják a szakképzésbe való
bekapcsolódást, megszerezhetik a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciákat. A
program célja, segíteni a tanulókat a képességeiknek megfelelő szintű eredményeik
elérésében. Egyéni, differenciált fejlesztési programban vesznek részt, ezzel erősítve
önbizalmukat, motivációjukat. A Hídprogramokban fejlesztő értékelés, vagy tanulást
támogató értékelés alkalmazása történik. A tanulás támogatására szolgáló fejlesztő értékelés
központi gondolata az egyéni fejlődés támogatásában fejezhető ki leginkább. Elsődleges célja
az adott tanuló továbblépésének a támogatása, a szakiskolába való felvételhez szükséges
kompetenciák megszerzése.
A Hídprogramban történő nevelés-oktatás kiemelt célja - összhangban az Európai Unió
stratégiai céljával -, hogy minél kevesebben legyenek, akiknek nincs befejezett alapfokú és
középfokú végzettsége, azaz akik esélytelenül lépnek be a munkaerőpiacra.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KLIK) szakmai fórumokkal segíti,
a Köznevelési Hídprogramokban résztvevő pedagógusok munkáját, lehetőséget nyújt
számukra, hogy intézmények korábbi tapasztalataikat egymással megoszthassák, és a jó
példákkal segítsék egymás munkáját.
2014. április 15. napjáig a KLIK honlapján közzéteszi a Köznevelési Hídprogramokban részt
vevő iskolák listáját.
2014. június 1. napjától (a középfokú felvételi eljárás során benyújtott kérelmek alapján
lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál) az általános iskola, tájékoztatást ad
a Híd I. és Híd II. programokról a szülőnek, és értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó
lakóhelye szerint, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási
kormányhivatalnak, valamint az állami intézményfenntartó központnak, annak érdekében,
hogy a tankötelezettség teljesítését figyelemmel tudja kísérni. Az általános iskola a Híd I.
programba bekapcsolódni kívánó tanulóról értesítést küld a KLIK-nek.

2014. június 20. napjától, az általános iskola, értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó
lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal és a KLIK
részére, ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a
tanköteles tanuló a 15. életévét betölti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de
legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, és az általános iskola
kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. A tanulói jogviszonnyal és alapfokú
iskolai végzettséggel nem rendelkező fiatalok jelentkezése egyéni kérelem beadványa alapján
kerül elbírálásra (tanuló, szülő, Munkaügyi Hivatal, Gyermekjóléti Szolgálat). A kérelmeket
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megyei Szakképzés- Szervezési Osztályához kell
benyújtani.
A Köznevelési Hídprogram képzéséről az alábbi jogszabályok rendelkeznek:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 14. §-a.
20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 180-182. §
A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22.
§ 3. melléklet a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet
23/2013. (III. 29.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról – mellékletek:
A HÍD I-II. programok közismereti kerettantervei elérhetőek az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet honlapján (http://kerettanterv.ofi.hu)
A HÍD I-II. programok szakmai tantervei elérhetőek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság honlapján. (https://www.nive.hu)
A Köznevelési Hídprogramban közreműködő iskolák listája elérhető a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (http://klik.gov.hu) és az Oktatási Hivatal (http://oktatas.hu)
honlapjain.
Budapest, 2014. március 31.

