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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Központjának aktualitásai 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Minősítés, 

tanfelügyelet: 

 

A minősítési eljárások 2020. november 23-át követően online formában kerülnek lebonyolításra 2021. február 8-ig. 

A pedagógusminősítések online lebonyolítására vonatkozó dokumentumok az alábbi helyekről érhetők el: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/pedmin_eljaras_online_lebonyolitas 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/tajekoztatok/pedmin_online_formaban 

 

 

A 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyeletek) látogatási időpontjait az Oktatási Hivatal a 

veszélyhelyzet megszűnését követő napon teszi közzé, tanfelügyeleti látogatás leghamarabb a veszélyhelyzet megszűnését követő 

31. napra szervezhető. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/2021_pedagogiai_szakmai_ellenorzesek_halasztasa/ 

 

 

Szaktanácsadás: 

 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel meghosszabbodott a Pedagógiai-szakmai szolgáltatások 2021-es naptári évre vonatkozó 

Igényfelmérő felületének kitöltési határideje 2021. január 15-ig. https://www.oktatas.hu/igenyfelmero 

 

 

Pályázat vezető szaktanácsadói feladatok ellátására. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. január 11. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/ 

 

Pedagógiai 

tájékoztatás: 

 

A Nemzeti Köznevelési Portál és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum online képzési kínálatot állított össze, mely 

segítséget nyújt a tananyagok digitális feldolgozásához.  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_pedagogiai_tajekoztatas 

Első időpontok: 

1. Tájékoztató a tartalomszabályozás átalakulásáról, a tankönyvfejlesztésről, a tankönyvkatalógus és a Nemzeti 

Köznevelési Portál használatáról - 2021. január 27. szerda 

2. Multimédiás tananyagtartalmak és a Nemzeti Köznevelési Portál – 2021. február 3. szerda 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/pedmin_eljaras_online_lebonyolitas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/tajekoztatok/pedmin_online_formaban
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/2021_pedagogiai_szakmai_ellenorzesek_halasztasa/
https://www.oktatas.hu/igenyfelmero
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_pedagogiai_tajekoztatas
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3. Feladatok és feladatsorok készítése a Nemzeti Köznevelési Portálon –2021. február 10. szerda 

4. Módszertani webináriumok pedagógusoknak – választható témában –2021. február 17. szerda 

A jelentkezés módjáról a Hírlevél végén található információ. 

 

 

Elektronikus formában is letölthetők az Új Köznevelés korábban megjelent lapszámai.  

A november-decemberi lapszám fő témája a korai iskolaelhagyás csökkentése: 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok/2020-9-10 

 

 

Az emberi erőforrások minisztere 16/2020. (XII. 04.) EMMI határozata a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba 

történő felvételi eljárás szabályairól. Második pótnap 2021. február 5. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/16_2020_EMMI_hatarozat_kozepfoko_isk_felveteli.pdf 

 

 

Érettségi vizsgára való jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók az alábbi linkekről érhetők el.  

Jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/jelentkezes 

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

 

 

Hogyan valósítható meg az érettségi előtt állók vonatkozásában a közösségi szolgálat teljesítése? 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/iskolai_kozossegi_szolgalat/erettsegi_elott_kozossegi_szolgalat_teljesitese 

 

 

2021. tavaszi vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon használható középiskolai történelmi atlaszok: 
https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2021tavasz/tortenelem_tajekoztato_az_erettsegin_hasznalhato_tortenelmi_atlaszokrol_2021maj.pdf 

 

 

Az alábbi linkre kattintva letölthető az országos méréseken szint alatt teljesítő intézmények ellenőrzéséhez szükséges 

intézkedési terv minta. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ellenorzesek/szint_alatti_intezmenyek/intezkedesi_terv_minta 

 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok/2020-9-10
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/16_2020_EMMI_hatarozat_kozepfoko_isk_felveteli.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/jelentkezes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/iskolai_kozossegi_szolgalat/erettsegi_elott_kozossegi_szolgalat_teljesitese
https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2021tavasz/tortenelem_tajekoztato_az_erettsegin_hasznalhato_tortenelmi_atlaszokrol_2021maj.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ellenorzesek/szint_alatti_intezmenyek/intezkedesi_terv_minta
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Szülő- és 

tanulótájékoztatás: 

 

Óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára: 

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

 

 

A gyermek tankötelezettségének hat éves kornál korábban történő megkezdésére vonatkozó kérelem benyújtásával 

kapcsolatos tudnivalók az alábbi linken találhatók. 

Kérelem benyújtási időszak: 2021. január 1-15. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban 

 

 

A tankötelezettség-kezdési időpont halasztásáról, azaz a további egy évig történő óvodában maradás feltételeiről a 

következő link nyújt részletes tájékoztatást. 

Kérelem benyújtási időszak: 2021. január 1-15. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa 

 

 

Az alábbi oldalon érhető el az egyéni munkarenddel kapcsolatos tájékoztató (korábban magántanulói jogviszony), amely 

az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat.  

A következő tanévre vonatkozó kérelmek benyújtására a jogszabályi előírások alapján 2021. június 15-ig van lehetőség. 

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

 

 

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső.  

Az alábbi linken elérhető a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú 

iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között, megkereshetik és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények 

felvételi tájékoztatóit. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_kereso 

 
  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_kereso
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bázisintézményi programok - január 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jó gyakorlat Intézmény 
Program 
tervezett 
időpontja 

A program 
jellege 

Bázisintézményi 
koordinátor 

Kiket várnak? 

"Én és a világ, én és a másik" 

Esély Pedagógiai Központ Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

2021.01.21 online Gubucz Ildikó  

Élménypedagógiai elemek felhasználása 
a tanítás-tanulás folyamatában 

Játékos vetélkedő szervezése a Magyar 
kultúra napja alkalmából 

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 
2021.01.21 
jelentkezés 

01.15-ig 
online Dinya Lívia 

általános iskolai 
pedagógusok 

Tehetséggondozó program jó 
gyakorlatok online bemutatása 

Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium 

2021.01.25 
jelentkezés 

01.18-ig 
online Pálföldi Szilvia 

általános iskolai 
pedagógusok   
5-8. évfolyam 

Az iskolai lemorzsolódás csökkentését 
célzó intézkedések 

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, 

Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

2021.01.27 online 
Maczikné Horváth 

Annamária 
EGYMI-i pedagógusok 

"Zsíroskenyér-party" 

Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus 
Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium 

2021.01.28  Köveskúti Péter  

Nyelvi készségek fejlesztése 
mobilalkalmazások segítségével 

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 

2021. január  Hugyecz Hajnalka  
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Online képzési kínálat 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Videokonferencia témája videokonferencia időpontja 

1. Tájékoztató a tartalomszabályozás átalakulásáról, a tankönyvfejlesztésről, a tankönyvkatalógus 

és a Nemzeti Köznevelési Portál használatáról 

2021. január 27. 14.00 óra (90 perc) 

2. Multimédiás tananyagtartalmak és a Nemzeti Köznevelési Portál 2021. február 3. 14.00 óra (90 perc) 

3. Feladatok és feladatsorok készítése a Nemzeti Köznevelési Portálon 2021. február 10. 14.00 óra (45 perc) 

4. Módszertani webináriumok pedagógusoknak 2021. február 17. 14.00 óra (60 perc) 

 

Ezúton kérjük, hogy a fenti 4 témában megtartandó videokonferenciákon való részvételi szándékát (több is bejelölhető) szíveskedjék Serfőző 

Nórának (e-mail cím a munkatársak elérhetőségeiben) jelezni 2021. január 18. 16.30 óráig. 

Az online alkalmakra jelentkezők számára az elérési linket a megadott e-mail címre eljuttatjuk. 

 

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

 

Tervezett szakmai programjaink 2021. január-február: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/rendezvenyek_szakmai_programok 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/bekescsaba_munkatarsak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba/rendezvenyek_szakmai_programok

