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2017. évi feladatok

Amiről szó lesz

szolgáltatói rendszer célrendszere, funkciói, igénybe vevői

igényalapú szolgáltatási rendszer

egységes irányítási modell, az irányításban közreműködő szervezetek 

feladatmegosztása



Jogszabályi háttér

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

• a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet

• a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

• a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 

feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

• a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VII. 30.) Korm. Rendelet

• A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

• az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 



A  pedagógiai szakmai szolgáltatások 

rendszerszintű biztosítása 

A Hivatal országos hatáskörrel

• egységes elvek szerinti standardokat és folyamatleírásokat alapján működteti az 

állami fenntartású köznevelési intézmények számára a pedagógiai szakmai 

szolgáltatások teljes körét a köznevelési közfeladat-ellátás keretei között

• fejleszti és működteti a pedagógiai szolgáltatások ellátáshoz szükséges tájékoztató 

és folyamat-támogató informatikai rendszereket

• működteti és fejleszti az országos pedagógiai mérések rendszerét

• működteti és fejleszti a szaktanácsadás országos rendszerét

• akkreditált és nem akkreditált továbbképzéseket dolgoz vagy dolgoztat ki és valósít 

meg

• a tanulmányi versenyeket, pedagógiai tájékoztatást egységes eljárásrend alapján 

szervezi

• évente országos igényfelmérést végez (online felület), amely a munkatervi tervezés 

alapja

• minősítési tervbe felvesz mesteraspiránsokat ( 2018. évi miniszteri felhívás!)és 

felkészíti majd minősíti őket.



Együttműködés a Pedagógiai Oktatási 

Központokkal 

A visszajelzésekből…

• „A szaktanácsadói munkám koordinálása hatékony és optimális volt.

• A megyei POK munkáját példaértékűnek tartom.

• Az információáramlás jól szervezett, a dokumentáció egyszerűsödése 

kedvező irányú, a munkatársak nagyon segítőkészek.

• POK munkatársai naprakész, pontos tájékoztatást adnak mindenkor.

• Nagyon jónak tartom a szaktanácsadói értekezleteket.

• Nagyon hasznos volt a Tavaszi Szakmai Napok rendezvénysorozat.



• a POK-ok elfogadottsága nőtt, a szolgáltatást igénybe vevők és a 

szaktanácsadók pozitív visszajelzései 

• országos igényfelmérésen alapuló éves feladattervezés

• szolgáltatási protokollok szerinti működés megvalósult a hét pedagógiai 

szakmai szolgáltatási területre, folyamatban van a szolgáltatási protokollok 

aktualizálása

• szaktanácsadás szolgáltatási terület informatikai nyilvántartó rendszerén 

keresztül történő POK adatszolgáltatás alapján országos összesített 

adatok generálása

Egységes szakmai működési rend a 

Pedagógiai Oktatási Központokban



Országos igényfelmérés 2016.



Országos igényfelmérő 2016.

igénylő 

intézmények 

száma

összes igény tantárgygondozó 

szaktanácsadás

7225

51372 17013

többi szolgáltatási terület 34359

megvalósult 

22591



Országos igényfelmérés 2017.



többi 

szolgáltatási 

terület

27643

összes igény

36165

tantárgygondozó 

szaktanácsadás 

8522

5008

intézmény

Országos igényfelmérő 2017.



• Nkt. és 326/2013. Korm. r. alapján évi 25 alkalom terhére valósítjuk meg 

(egy alkalom átlag nyolc óra)

• Éves szaktanácsadói megbízási szerződés az OH és a szaktanácsadók 

között

• Feladatellátás a pedagógiai szakmai szolgáltatási területeken

• A  szaktanácsadói rendszer irányítása és működtetése OH PSZKF főosztály 

és az OH pedagógiai Oktatási Központok koordinációjában valósul meg 

Mesterpedagógus szaktanácsadók bevonása 

az állami feladatokba



A  szaktanácsadói kapacitás jellemzői

• 2016 végén 4099 szaktanácsadó szerepelt a szaktanácsadói névjegyzéken,

ebből 1637 a mesterpedagógus, akik közül 116 fő minősítő szakértő is.

• Az 1637 fő mesterpedagógus közül az Oktatási Hivatal 1377 fővel kötött

szerződést, ezekből 116 vezető szaktanácsadó.

• A többi mester szaktanácsadó nem állami fenntartású intézményben

dolgozik.



A  szaktanácsadó beosztása

• 2016 végén 4099 szaktanácsadó szerepelt a szaktanácsadói névjegyzéken,

ebből 1637 a mesterpedagógus, akik közül 116 fő minősítő szakértő is.

• Az 1637 fő mesterpedagógus közül az Oktatási Hivatal 1377 fővel kötött

szerződést, ezekből 116 vezető szaktanácsadó.

• A többi mester szaktanácsadó nem állami fenntartású intézményben

dolgozik.



A  vezető szaktanácsadói rendszer

Vezető szaktanácsadói 

pályázatok 2016.10.28.

Kiírt pályázatok: 128

Beérkezett pályázatok: 160

Nyertes pályázatok: 116



POK
Feladatot ellátó 

szaktanácsadók száma
Ebből vezető szaktanácsadó

Nemzetiségi 16 1

Budapest 359 20

Békéscsaba 55 5

Debrecen 58 4

Eger 71 10

Győr 100 13

Kaposvár 76 10

Miskolc 63 7

Nyíregyháza 76 6

Pécs 62 1

Salgótarján 33 2

Szeged 139 11

Székesfehérvár 92 8

Szolnok 91 9

Zalaegerszeg 86 9

Összesen: 1377 fő 116 fő

Szaktanácsadók száma 2016.



16

A szaktanácsadói rendszer 

felépítése és kapcsolatrendszere

POK 
szaktanácsadói 

koordinátor

Tantárgygondozó 
vezető 

szaktanácsadók 
szakterületenként 

Matematika 
szaktanácsadók

Testnevelés 
szaktanácsadók

....szaktanácsadók

Tematikus vezető 
szaktanácsadók 
szakterületenként 

Intézményfejlesztés ....szaktanácsadók



A  vezető szaktanácsadók feladatai

• a munkaközösségébe, munkacsoportjába tartozó szaktanácsadók szakmai 

munkájának támogatása,

• éves munkaterv elkészítése,

• a szaktanácsadói munkaközösség, szaktanácsadói csoport munkájának, 

együttműködésének szervezése, a hálózati tanulás támogatása

• a POK szaktanácsadói koordinátorával együttműködve részvétel a szaktanácsadás 

monitoringjában az elfogadott protokoll szerint, 

• a köznevelési ágazati célokkal összhangban álló tartalmi és módszertani 

fejlesztések, innovációk helyi implementációjának támogatása,

• a szaktanácsadók visszajelzéseinek összegyűjtése, ezek alapján fejlesztési 

javaslatok készítése 

• megyei szinten modellértékű kezdeményezések, jó gyakorlatok gyűjtése, 

elterjesztése, adaptációjuk segítése,

• szakterületéhez kapcsolódóan megyei szintű műhelymunkák, 

bemutatóórák/foglalkozások tartása és szervezése,

• képzői, tréneri, multiplikátori feladatokat ellátása.

•



Pályázatok



A bázisintézményi rendszer 

kialakításának célja

A Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén működő

nevelési-oktatási intézmények pedagógiai eredményességének

növelése olyan intézmények bevonásával, aki készek megosztani

működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak szakmai

műhelyek, bemutatóórák, tanulmányi versenyek, továbbképzések

megtartásához, elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai

szolgáltatásokhoz való hozzáférést.



bázisintézmények 

szerepe

OH-POK Bázisintézmények 

rendszerének kialakítása

a bázisintézményi 

struktúra kialakítása

beillesztése a 

pedagógiai 

szakmai 

szolgáltatások 

rendszerébe



Bázisintézményi hálózat kialakítása*

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

pályázat kiírásra került. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2017. január 31. 

- A nyertesekkel 3 évre szóló  

együttműködési megállapodás  

megkötése.

- Az „OKTATÁSI HIVATAL  

BÁZISINTÉZMÉNYE” cím viselése. 

-Több alkalommal is elnyerhető. 

- A címet elnyerő intézmények vezetői és  

érintett pedagógusai az együttműködési 

megállapodás aláírását követően a 

bázisintézményi feladatokra történő 

felkészítésen vesznek részt. 



Gyorsjelentés a bázisintézményi 

pályázatokról

POK neve Beérkezett pályázatok száma

Békéscsabai POK 19

Budapesti POK 34

Debreceni POK 15

Egri POK 15

Győri POK 27

Kaposvári POK 23

Miskolci POK 26

Nyíregyházi POK 18

Pécsi POK 18

Salgótarjáni POK 2

Szegedi POK 10

Székesfehérvári POK

21

Szolnoki POK 31

Zalaegerszegi POK 26

Összesen: 285



• Vezető szaktanácsadói rendszer stabilizálása, bővítése.

• Bázisintézmények „meggyökereztetése” hálózati struktúra megerősítése.

• Felülvizsgált szaktanácsadói protokoll alkalmazása, web publikálása.

• Szaktanácsadói mesterpedagógus létszám növelése.

• A megnövelésre kerülő szaktanácsadói létszám alapján a területi és szakterületi 

egyenetlenségek kisimítása.

• A korai iskolaelhagyással kapcsolatos szakmai támogató OH feladatok 

keretrendszerének véglegezése, az adaptív pedagógiai támogatás erősítése.

• A lemorzsolódással érintett intézmények szakmai támogatása és nyomon 

követése.

• Jogszabályi háttér realizálása a küldő szaktanácsadáshoz.

• EFOP projektek szaktanácsadói ismeretekkel történő támogatása.

• A szaktanácsadók továbbképzése, POK-ok és szaktanácsadók 

együttműködéseinek erősítése.

• Minőségbiztosítás erősítése.

OH-POK 2017. évi kiemelt feladatok



Sikeres 2017-es évet kívánok és 

kiváló együttműködést az Oktatási 

Hivatallal!


