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• 2015. április 1-től

• 44 fő

• 7 szakmai csoport
• Pedagógiai tájékoztatás
• Minősítés-tanfelügyelet
• Pedagógiai értékelés
• Tanügy-igazgatás
• Szaktanácsadás
• Verseny
• Képzés

2016.09.08.



POK
• szaktanácsadó

• szaktanácsadó

BPPOK
• szaktanácsadó

• 352 fő

POK
• szaktanácsadó

• szaktanácsadó

OKTATÁSI 
HIVATAL

Intézmény

910 (1951)

pedagógus

pedagógus

pedagógus

36610

pedagógus

pedagógus

Igényfelmérés

13653

2016.09.08.





ÚJ rovat – új tartalmak 
megjelenítése: 

Szakmai hírek, rendezvények

Szakmai anyagok, segédletek
A Budapesti POK honlapja
www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest

2016.09.08.

https://drive.google.com/open?id=0B7B
6RvqdX45jM1pqV0x2VmFxTms

https://drive.google.com/open?id=0B7B6RvqdX45jM1pqV0x2VmFxTms
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827 intézmény igényelt 
szolgáltatást 

3861 pedagógushoz 
jutott el a szolgáltatás

2600 feladat teljesítés

Elégedettségi átlag 
4,87

2016.09.08.





866 intézmény (KLIK, NGM, egyházi, alapítványi)  
Budapesten 554, Pest megyében 312 általános 
és középiskola

24 országos vagy fővárosi szintű verseny – 48 
forduló

8000 nevezés a Tehetséghálón + 2500 kerületi 
nevezés

OKTV szervezése 21 tantárgyból 32 
kategóriában

546 tanuló (országos szinten: 1138 fő)

2016.09.08.
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Szakmai 
napok

Szakmai 

műhelyek 
tréningek

Akkreditált 
képzések

Óvodai terület 7 /123 16/298 11 /230

Iskolai terület 8 /202 36 /825 29 /562

Elégedettség 98% 96,50% 93,10%

2016.09.08.





Az intézmények szakmai 
támogatása a pedagógiai 

programjának jogszerűségének,és 
a szakmai tartalmi 

követelményeknek való 
megfelelésnek ellenőrzése 

szaktanácsadók 
közreműködésével

Tanügy-igazgatási, az 
intézményvezetés munkáját 
segítő, fejlesztő információk 
gyűjtése, jogszabályfigyelés, 

tájékoztató anyagok összeállítása

Igényfelmérés alapján 
szaktanácsadók közreműködésével 

szakmai műhelyek tartása 

Egyéni konzultáció munkajogi 
nyugdíj, besorolás.. kérdésekben

A Tanügy-
igazgatási csoport 
feladatrendszere 

2016.09.08.





A mérés-értékelési csoport 
feladatrendszere

Képzések

- akkreditált

- nem akkreditált

- előadások

Szaktanács-
adás

- szakmai 
kontroll

Szakmai 
anyagok 

összeállítása

- elemzések

- feladatlap 
fejlesztés

Együttműködés OH 
főosztályokkal

- DIFER

- OKM

- kiegészítő 
mérés 

-
nemzetközi 
mérések

POK-ok
pedagógiai 
értékelés 
hálózatos 
működése

2016.09.08.





minősítések/eljárásban érintettek száma:

• 6151 fő

pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek száma: 

• 940 fő 

együttműködő szakértők száma: 

• 1200 fő

megkeresések száma: 

• 9741 e-mail

• 4500 telefonhívás

• 50 személyes konzultáció

2016.09.08.



Gyorsabb 
pontosabb 
ügykezelés 

Őszi Pedagógiai 
Napok 

Egységes online 
jelentkeztető 

felületek 
Helyi mérések 

Szaktanácsadói 
kompetenciák 

fejlesztése 

Vezető-
szaktanácsadói 

hálózat 
Bázisintézmények 

További 
szaktanácsadók 

bevonása 

Újabb képzések, 
műhelyek, 
tréningek 

kidolgozása, 
indítása 

Szaktanácsadók 
továbbképzése 

„Mindennapi 
pénzügyeink” 

képzés 

További akkreditált 
képzések, 

műhelyek indítása 

Versenyek több 
iskolának 

Versenyek több 
korcsoportnak 

Új „saját” 
versenyek (alsó 

tagozat) 
Tehetségháló 

2016.09.08.



Központi e-mail cím: POKBudapest@oh.gov.hu

Tematikus e-mail címek:

– Szaktanacsadas.POKBudapest@oh.gov.hu

– Versenyek.POKBudapest@oh.gov.hu

Weblapok:

– www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest

– www.tehetseghalo.hu

Postacím: 1088 Budapest, Vas utca 8.

2016.09.08.
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Eredményekben gazdag, 

sikeres tanévet kívánok! 
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