KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG
2011. ÉVI MUNKATERVE
Tevékenység
1. Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 1. ülése
1.1. Ügyrend módosítása, elfogadása.
1.2. Képzési szerkezetet megállapító munkabizottság tagjainak a
megválasztása.
1.3. A Bizottsághoz érkezett beiskolázással, képzéssel kapcsolatos
kérelmek elbírálása.
2. A 2011. évi munka, és az ahhoz tartozó költségvetés és
munkaterv egyeztetése
3. Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2. ülése
3.1. A 2011. évi munkaterv elfogadása.
3.2. A 2011. évi költségvetés elfogadása.
3.3. Az MPA KA 2010. évi decentralizált keret felhasználásáról szóló
beszámoló elfogadása

4.

5.

TISZK vezetık megkeresése, velük való beszélgetés a
TISZK-ben történt változásokról, a jövıre vonatkozó
elképzelésükrıl
A pályaorientációt segítı projektben közremőködı eseti
munkabizottság 1. ülése

6. Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3. ülése
6.1. A Bizottsághoz érkezett beiskolázással, képzéssel kapcsolatos
kérelmek elbírálása
7.
8.

9.

Együttmőködés a munkaszervezet és a kamara között a
kamarai kutatásban
Képzési szerkezetet megállapító munkabizottság 1. ülése

A pályaorientációt segítı projektben közremőködı eseti
munkabizottság 2. ülése

Határidı/Idıpont

Felelıs

Közremőködık

április 28.

elnök,
társelnök

RFKB tagok és
tanácskozási jogú
delegáltak,
RFKB munkaszervezete

május 9-13.

elnök,
társelnök

RFKB munkaszervezete
PMKIK

május 25.

elnök,
társelnök

RFKB tagok és
tanácskozási jogú
delegáltak
RFKB munkaszervezete

június-július

elnök,
társelnök

RFKB munkaszervezete,
PMKIK

június

Munkabizottság
elnöke

június 29.

elnök,
társelnök

augusztus

elnök,
társelnök

szeptember 7-9.

Munkabizottság
elnöke

szeptember

Munkabizottság
elnöke

szeptember 15-20.

Munkabizottság
elnöke

10. Képzési szerkezetet megállapító munkabizottság 2. ülése
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RFKB munkaszervezete,
a munkabizottság tagjai,
PMKIK
RFKB tagok és
tanácskozási jogú
delegáltak
RFKB munkaszervezete
RFKB munkaszervezete,
PMKIK
RFKB munkaszervezete,
a munkabizottság tagjai,
PMKIK
RFKB munkaszervezete,
a munkabizottság tagjai,
PMKIK
RFKB munkaszervezete,
a munkabizottság tagjai,
PMKIK

Dokumentáció
Meghívók;
Jelenléti ív;
Ügyrend;
Kérelemre érkezett levelek;
Határozatok;
Jegyzıkönyv
Költségvetés tervezete;
Munkaterv tervezete;
Meghívók;
Jelenléti ív;
Költségvetés;
Munkaterv;
A 2010. évi dec. keret
felhasználásáról szóló
beszámoló;
Határozatok;
Jegyzıkönyv

Jelenléti ív;
Emlékeztetı
Meghívók;
Jelenléti ív;
Határozatok;
Jegyzıkönyv

Jelenléti ív;
Emlékeztetı
Jelenléti ív;
Emlékeztetı
Jelenléti ív;
Emlékeztetı

11. Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 4. ülése
11.1. A régiós TISZK-ekben folytatandó szakképzés irányai és
beiskolázási arányai meghatározásának elıkészítése, a
fenntartóktól érkezett levelek tartalmának figyelembevételével,
az elemzı és képzési szerkezetet megállapító munkabizottság
javaslata alapján.
11.2. Hiányszakmák felülvizsgálata, esetleges módosítása
11.3. A gazdaság által szükséges szakképesítések meghatározása a
szakiskolai ösztöndíj igénybevételére a 2012/2013-as tanévre
vonatkozóan
12. Szakképzés-fejlesztési stratégia felülvizsgálatát végzı eseti
munkabizottság 1. ülése
13. Pályaorientációs program megvalósítása:
13.1. Pályaválasztási kiállítás
13.2. A pályaorientációt segítı projekt megvalósítása
14. Közép-magyarországi RFKB által szervezett konferencia
15. Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 5. ülése
15.1. A szakképzés törvényi változásai
15.2. Az RFKB jövıje
16. Szakképzés-fejlesztési stratégia felülvizsgálatát végzı eseti
munkabizottság 2. ülése
17. Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 6. ülése
17.1. A 2011. évi munka értékelése

szeptember 29.

RFKB elnök,
társelnök

RFKB munkaszervezete,
PMKIK

Meghívók;
Jelenléti ív;
Határozatok;
Jegyzıkönyv

október

Munkabizottság
elnöke

RFKB munkaszervezete,
a munkabizottság tagjai

Jelenléti ív;
Emlékeztetı

október-november

RFKB elnök,
RFKB társelnök

RFKB munkaszervezete,
PMKIK

pályaválasztási tájékoztató
füzetek

október 20.

RFKB elnök,
RFKB társelnök

RFKB munkaszervezete

Meghívók;
Jelenléti ív

november 17.

RFKB elnök,
társelnök

RFKB tagok és
tanácskozási jogú
delegáltak
RFKB munkaszervezete

Meghívók;
Jelenléti ív;
Jegyzıkönyv

november

Munkabizottság
elnöke

RFKB munkaszervezete,
a munkabizottság tagjai

Jelenléti ív;
Emlékeztetı

december 14.

RFKB elnök,
társelnök

RFKB tagok és
tanácskozási jogú
delegáltak
RFKB munkaszervezete

Meghívók;
Jelenléti ív;
Jegyzıkönyv

Elıre nem tervezhetı bizottsági feladatok:
 Közremőködés az iskolai rendszerő szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, a közoktatásban és a felsıoktatásban folyó szakképzés
összhangjának megteremtésében.
 Közremőködés az iskolai rendszerő szakképzés fejlesztésével összefüggı pályázatok, fejlesztési programok elkészítésében, lebonyolításában.
 Javaslattétel a képzési alaprész központi kerete regionális felhasználásának céljaira, a fejlesztésekben részesülı intézményekre.
 Közremőködés szakképzési szakmai anyagok véleményezésében.
 Szakképzés-szervezési társulás megalakulásának kezdeményezése a régióban mőködı helyi önkormányzatoknál.
 Fenntartói megkeresés esetén állásfoglalás javaslata a szakképzést érintı fenntartói döntéseknek a regionális munkaerı-piaci kereslettel összefüggı
megalapozottságról.
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