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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Központjának aktualitásai 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Minősítés, 

tanfelügyelet: 

 

 

A minősítési eljárások továbbra is online zajlanak, a 2021. május 25 - június 1. közötti látogatások esetén a pedagógus a két 

foglalkozását/óráját megtartja a saját intézményében, az eljárás további része online formában zajlik, a 2021. június 2-át 

követő eljárások teljes egészében online zajlanak. 

 

A 2022. évi minősítési eljárásra jelentkező pedagógusokat az eljárásba bekerülésről, illetve arról, ha az eljárásban való 

részvétel feltételeinek nem feleltek meg, az Oktatási Hivatal 2021. június 30-ig tájékoztatja. A tájékoztatás a http://oktatas.hu 

oldalon belépve a Saját oldal / Pedagógus menüpontban a Pedagógusminősítés, tanfelügyelet (adminisztráció) ikonra kattintva 

érhető majd el.  

 

 

„Pedagógusok felkészítése a minősítésre” 10 órás képzés 2022-ben minősülő pedagógusok számára 

Trénerek: minősítési szakértők és POK munkatársak  

Helyszín: Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ 

Várható időpontja: 2021. augusztus (szervezés alatt) 

 

„Pedagógusok felkészítése a mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásra” 3 órás képzés 2022-ben 

minősülő pedagógusok számára 

Tréner: Marosi Katalin   

Helyszín: Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ/online 

Várható időpontja: 2021. július vége vagy augusztus (szervezés alatt) 

 

http://oktatas.hu/
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Szaktanácsadás: 

 

Az Oktatási Hivatal online igényfelmérő felületén a köznevelési intézmények által megjelölt és a különböző pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokra vonatkozó igények teljesítése folyamatosan megvalósul a mesterpedagógus szaktanácsadóink által. 

 

Pedagógiai 

értékelés, 

mérések: 

  

Célnyelvi mérés 2020/2021: feladatsorok és javítókulcsok: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/feladatsorok/celnymeres2021  

 

 

A Ma Talent6 matematikai tehetségazonosító online mérések 2. szakasza (főmérés) 2021. május 17 – június 7. között valósul 

meg.  

 

Pedagógiai 

tájékoztatás: 

 

Járd végig! II. Kárpát-Medencei Pedagógia Konferencia és Módszertani Napok - online rendezvény. 

A Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai 

Oktatási Központjának Bázisintézménye. 

A Gál Ferenc Egyetem rektora, igazgatója, a SZEGEPI főigazgatója és az EMET közös szervezésében megvalósuló program 

célkitűzése, hogy a Kárpát-medencén belül a külhoni és a határokon belüli pedagógusok közös eseményeken együtt is részt 

vehessenek. 

Időpont: 2021. június 3-4. 

Regisztráció: https://forms.gle/TKkDEqeqoZP2VEXj8 

 

 

Az Új Köznevelés május-júniusi összevont lapszáma várhatóan június elején jelenik meg.  

Elektronikus formában továbbra is letölthetők a kiadvány új és korábban megjelent lapszámai az alábbi linkre kattintva:   

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok 

 

 

Beiratkozás a középfokú iskolákba Június 22-24. között. 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/feladatsorok/celnymeres2021
https://forms.gle/TKkDEqeqoZP2VEXj8
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok
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Rendkívüli középfokú felvételi eljárás, üresen maradt férőhelyek: 

Amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy 

felvételt nyert, de bármilyen okból megváltoztatja döntését úgy – a 2021. május 10. és augusztus 31. között megtartható 

rendkívüli felvételi eljárás során – egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, 

egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú intézménybe, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után 

maradtak betöltetlen férőhelyei. 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/rendkivuli_felveteli_eljaras_uresen_maradt_ferohelyek  

 

A felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítés kézhezvételét követően a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 37. §-a, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 37. §-a alapján a tanuló, illetve kiskorú jelentkező 

esetén a tanuló és a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú 

iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egyet. Az eljárást megindító kérelmeket az 

általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék. 

 
Tervezett pedagógus továbbképzéseink: 

„Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel” című (alapítási eng. szám: 12/160/2019) 30 órás 

akkreditált pedagógus továbbképzés. 

Tréner: Ignácz József 

Helyszín: Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 

Időpont: 2021. június 28-29-30. 

 

„Drámajáték-vezetés” című (alapítási eng. szám: 12/136/2019) 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés 

Tréner: Pándiné Csajági Mária  

Helyszín: Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ 

Időpont: 2021. június 21-22, 24. 

 

"TehetségKapu a tehetséggondozás szolgálatában" - 10 órás képzés pedagógusok részére 

Tréner: dr. Binszkiné Laurinyecz Ildikó 

Helyszín: online 

Időpont: 2021. június (szervezés alatt) 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/rendkivuli_felveteli_eljaras_uresen_maradt_ferohelyek
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Véget értek az írásbeli érettségik. Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk az Oktatási Hivatal honlapján: 

     https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok  

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/veget_ert_irasbeli_erettsegik_2021tavasz/  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/irasbeli_2021tavasz   

 

 

Több mint 150 ezer tanuló kapott célzott segítséget a lemorzsolódás ellen: 

   https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/tobb_mint_150ezer_tanulo 

 

 

Hatósági ügyek 

 

Egyéni tanulói 

munkarenddel 

kapcsolatos 

információk 

 

Tankötelezettség 

elhalasztásával, 

korai 

iskolakezdéssel 

kapcsolatos 

információk 
 

 

 

Tájékoztató az egyéni munkarenddel kapcsolatos tudnivalókról: 

A kérelmeket főszabály szerint az adott tanévet megelőző június 15. napjáig lehet benyújtani. Ezt követően csak abban az 

esetben lehet egyéni munkarendet kérelmezni, ha olyan körülmény merül fel, mely megakadályozza, hogy a tanuló 

mindennapos iskolába járással teljesítse tanulmányi kötelezettségeit.  

Részletesen: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend  

 

 

 

A köznevelést érintő jogszabályok módosításait tartalmazó előírások megtekinthetők a Magyar Közlöny 97. számában: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21097.pdf 

 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/veget_ert_irasbeli_erettsegik_2021tavasz/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/irasbeli_2021tavasz
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/tobb_mint_150ezer_tanulo
https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21097.pdf
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bázisintézményi programok  - június, július, augusztus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jó gyakorlat Intézmény 
Program 
tervezett 
időpontja 

Bázisintézményi 
koordinátor 

Kutya jó móka! – Mese, mese, meskete… 

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
2021.06.02 

Maczikné Horváth 
Annamária 

"Nyitott műhely-nyitott gyakorlat"  

Tesztfelvétel a gyakorlatban, esetmegbeszélésen 

keresztül az értékelés és a kinyerhető adatok 

értelmezése, megbeszélése 

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2021.06.08 Czikkely Erika 

Az egyéni fejlődést nyomon követő dokumentáció és az 

Óvodai Csoportnapló innovatív fejlesztésének 

bemutatása 

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2021. június 
Urbancsekné Sebestyén 

Marianna 

"30 éves vagyok" - a DUMA 'Színház 30 éves jubileumi 

rendezvénye 

Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium 
2021. július-

augusztus 
Duma Zsolt 

"XXXI. Zenés színházi tréning" 
Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium 2021.08.10-20. Duma Zsolt 

"Felmérő rendszer az 5-8. osztályos integrált oktatásban 

részesülő SNI tanulók egyéni fejlesztési tervének 

elkészítéséhez" 

Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
2021. augusztus Gubucz Ildikó 

 



Hírlevél  
2021. június -augusztus 

Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ 

 

 

 

 

 

 

Tervezett szakmai programjaink 2021. nyár: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/rendezvenyek_szakmai_programok 

 

 

Munkatársaink elérhetőségei: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_munkatarsak  

 

 

Vízjel forrása: https://pixabay.com/hu/vectors/nap-men%C5%91-napf%C3%A9ny-f%C3%A9nyes-mosoly-151763/ 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/rendezvenyek_szakmai_programok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_munkatarsak
https://pixabay.com/hu/vectors/nap-men%C5%91-napf%C3%A9ny-f%C3%A9nyes-mosoly-151763/

