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• Pedagógiai értékelés

• Szaktanácsadás

• Pedagógiai tájékoztatás

• Tanügy-igazgatási szolgáltatás

• Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és 
önképzésének szervezése és segítése

• Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése

• Tanulótájékoztató-tanácsadó szolgálat 

• A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók érdekében korai 
jelző és pedagógiai támogató rendszer működtetése

JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT FELADATOK
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Pedagógusminősítés 

Az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési 
Hatósági Főosztályával együttműködve

oElvégzi a minősítési tervbe való 
bekerülés feltételeinek vizsgálatát a 
jelentkező pedagógusok körében, 
előkészíti az elutasított pedagógusok 
számára készített válaszleveleket

EGYÉB FELADATOK
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• Részt vesz azoknak a látogatásoknak a 
megszervezésében, amelyek megszervezése az 
informatikai támogató rendszer segítségével nem 
lehetséges

• elbírálja a pedagógusminősítési látogatások kijelölt 
időpontjával, helyszínével kapcsolatos kérelmeket

• ellátja a minősítési eljárások adminisztrálási (új 
feljárás felvétele, törlése, módosítása, felfüggesztése) 
és egyéb, szervezéssel összefüggő feladatait



• ellátja a minősítési szakértők munkájával kapcsolatos 
adminisztratív feladatokat (szakértői szerződésekkel 
kapcsolatos adminisztratív feladatok, szakértői 
kérelmek elbírálása, módosítások elvégzése, szakértői 
nyilatkozatok továbbítása )

• illetékességi területén intézi a 
pedagógusminősítéssel kapcsolatos fenntartói, 
intézményi, szakértői, pedagógusi megkereséseket



• segíti a pedagógusokat a minősítési eljárásokhoz 
kapcsolódó informatikai felületek elérésében és az 
informatikai felületek használatával kapcsolatosan

• minősítéssel kapcsolatos továbbképzéseket, 
tájékoztatókat, fórumokat szervez és tart



A tanfelügyeleti ellenőrzések 
területén: 
• részt vesz azoknak a látogatásoknak a 

megszervezésében, amelyek megszervezése az 
informatikai támogató rendszer segítségével nem 
lehetséges

• elbírálja a tanfelügyeleti látogatások kijelölt 
időpontjával, helyszínével kapcsolatos kérelmeket

• ellátja a tanfelügyeleti eljárások adminisztrálási és 
egyéb, szervezéssel összefüggő feladatait



• a tanfelügyeleti/önértékelési eljárásokkal kapcsolatos 
fenntartói, intézményi, szakértői, pedagógusi 
megkereséseket intézi az illetékességi területén

• önértékeléssel és tanfelügyelettel kapcsolatos 
továbbképzéseket, tájékoztatókat, fórumokat szervez 
és tart

• segíti a pedagógusokat a tanfelügyeleti/önértékelési 
eljárásokhoz kapcsolódó informatikai felületek 
elérésében és az informatikai felületek használatával 
kapcsolatosan



SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS: SZAKTANÁCSADÁS

Lehetőségeink 2018/2019. tanévben

Szaktanácsadó mesterpedagógusok száma 
Heves megyében: 81

Az általuk ellátott tantárgygondozói és tematikus 
szakterületek száma: 

23 terület
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Vezető szaktanácsadók (Egri POK-ban 9) 
feladataik

• Az Egri POK szaktanácsadói kapacitásának 
bővítése a
2017. évi rendkívüli Mesterpedagógus fokozatba 
kerülési szabályok alapján- 19 fő

• Óvodapedagógia, kollégium, középiskola 
magyar, biológia, tematikus terület 
(intézményfejlesztés, konfliktuskezelés, mérés 
értékelés).



Szakmai szolgáltatás - szaktanácsadás 

2017. szept.1. -2018. június 30. között megvalósult 
szaktanácsadói feladatok: 915

2018. December 31-ig várható feladatok: 553

Ellátott feladatok:

• Egyéni látogatás

• Tematikus szaktanácsadás

• Pedagógus továbbképzés

• Bemutató órák, műhelyek- őszi pedagógiai szakmai napok

• Lemorzsolódás megelőzésével kapcsolatos feladatok



Szaktanácsadói tájékoztatók
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SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS - SZAKTANÁCSADÁS

2017. 09.05.
2017.12.12.
2018. 06.13.
2018. 08.22.



Egri POK Bázisintézményei

Egri Dobó István Gimnázium

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola

Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Kollégiuma és Könyvtára

Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kerecsendi Berekerdő Óvoda

Verpeléti Gyöngyszem Óvoda 

Hatvani Varázskapu Óvoda



Bázisintézmények

Munkaterv alapján dolgoznak- POK koordinációja, 
PSZKF szerepe

Feladataik: 

• Bemutató órák, szakmai műhelyek, hálózati tanulás, 
szerepük az iskolai lemorzsolódás megelőzésében

• Jó gyakorlataik száma: 41

• Megvalósult bázisintézményi programok, 
rendezvények száma a 2017/2018-as tanévben: 105



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
érdekében korai jelző és pedagógiai támogató 

rendszer működtetése

ESL adatszolgáltatás 2018. június: 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 
Heves megyében: 2544, aránya 10,48 %

2018/2019. tanév 1. félév Egri POK által ESL felületen 
rögzített és megvalósult támogató tevékenység: több mint 
900

• Szaktanácsadói látogatás, workshop (bázisintézményi jó 
gyakorlatok bemutatása), együttműködés a Heves Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálattal, szakmai műhelyfoglalkozás, 
tematikus konferencia

2018. szeptembertől- további POK támogató tevékenység a 
júniusi adatszolgáltatás alapján



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
érdekében korai jelző és pedagógiai támogató 

rendszer működtetése

• Aug. 31. – fenntartói, intézményi visszajelzés OH 
POK részéről (elemzés után)

• Október 30-ig- miniszteri jelentés 



AZ OKTATÁSI HIVATAL KÖZNEVELÉSI PROGRAMOK

FŐOSZTÁLYÁNAK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSÁVAL VÉGZENDŐ FELADATOK

Feladat

Országos kompetenciamérés (OKM)

DIFER

idegen nyelvi mérés (6–8.: angol, német), célnyelvi mérések a 

két tanítási nyelvű iskolákban (6–8.)
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NETFIT

Nemzetközi mérés: TIMSS 2019 – 4. és 8. évfolyam, 2 fő 

terület (matematika és természettudomány)

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV)

Középfokú felvételi eljárás (KIFIR)



TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK

A 2018/2019. TANÉVBEN

ORSZÁGOS SZERVEZÉSŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

Országos történelem tantárgyi verseny

Országos angol nyelvi verseny

Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny

Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny

Országos német nyelvi verseny

Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny



TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK A

2018/2019. TANÉVBEN

MEGYEI SZERVEZÉSŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK

Komplex anyanyelvi és matematikai verseny 4. 
évfolyamosoknak

Környezetismereti verseny 4-5. évfolyamosoknak

Megyei matematikaverseny 5-6. évfolyamosoknak

Cigány tanulók mese-, vers- és prózamondó versenye



TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK A

2018/2019. TANÉVBEN

ORSZÁGOS SZERVEZÉSŰ KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI 
VERSENYEK

Implom József középiskolai helyesírási verseny

Kazinczy "Szép Magyar Beszéd" verseny

Savaria országos történelem tanulmányi verseny

Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny



TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK A

2018/2019. TANÉVBEN

Mikola Sándor országos középiskolai tehetségkutató fizikaverseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny

Irinyi János középiskolai kémiaverseny

"Édes anyanyelvünk" országos nyelvhasználati verseny



TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK A

2018/2019. TANÉVBEN

MEGYEI SZERVEZÉSŰ KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI 
VERSENYEK

Palotás József és Kertész Andor matematikaverseny

Mátrai Tibor fizikaverseny



PEDAGÓGUS MINŐSÍTÉS

SZAKÉRTŐK HEVES MEGYÉBEN: 183
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2018. Minősítési eljárás Heves megyében:

Mester: 11

Ped. II. : 200

Ped. I. : 63

NOKS gyakornok: 1 fő

Összesen: 275 fő



PEDAGÓGUS MINŐSÍTÉS

2019. évi minősítő eljárásra jelentkezettek (bekerült) 
Heves megyében:

Kutatótanár: 1 fő

Mester: 79 fő

Ped.II.: 382 fő

Ped.I. : 80 fő

NOKS gyakornok: 1 fő

Összesen:543 fő 



Tanfelügyelet

Tanfelügyeleti eljárások Heves megyében 2018. :

Intézményi ellenőrzés: 124

Intézményvezetői ellenőrzés: 86

2019 tervezett: 

Intézményi ellenőrzés: 83

Intézményvezetői ellenőrzés: 66



TERVEZETT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK

2018/2019. tanév első félév 

Megnevezés Tervezett hónap

Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-
tanulási folyamatban I.

augusztus

Komplex és differenciált tehetségfejlesztés szeptember

Viselkedéskorrekciós lehetőségek az iskolában szeptember



TERVEZETT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK-
2018/2019. tanév első félév 

Megnevezés Tervezett  hónap

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) 
használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves 
korban 

október

Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok 
ellátására

október

A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a 
pedagógus mindennapi gyakorlatában 

október

A tanulók tudásszintjének,  képességeinek és 
kompetenciáinak mérése és értékelése

november

Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei 
óvodás és kisiskolás korban

november

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése november

A multimédia elemeinek használata a pedagógus 
munkájában

december

Művészettel a tehetség- és egészségfejlesztésért december



TERVEZETT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK- 2018/2019. 
tanév első félév 

Környezettudatosságra nevelés 
hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő 
óvodákban, a fejlesztés beépítése a 
pedagógiai programba

Egyeztetés alatt

A játék, szabad játék szerepe az óvodai 
hátránycsökkentésben, a fejlesztés 
beépítése a pedagógiai programba

Egyeztetés alatt



Tehetségpályázatok 2018

• 2017 MaTalent próbamérésben részt vett: 2 
feladatellátási hely

• 2017 MaTalent főmérésben részt vett: 38 
feladatellátási hely

• 2018 próbamérésben részt vett: 9 feladatellátási hely

• 2018 főmérésben részt vett: 30 feladatellátási hely



Tehetségpályázatok 2018

• Heves megyében a Tehetségkapu felületen 
regisztrált feladatellátási helyek száma összesen : 
119 

• óvoda: 31

• általános iskola: 77

• középfokú nevelési-oktatási intézmény: 12

• regisztrált szervezetek/felsőoktatási intézmények 
száma: 7



Tehetségpályázatok 2018

• intézmények által feltöltött programok 2017. 09 –
2018. 06.: 27 db

• melyből 3 verseny, a többi egyéb tehetséggondozó 
program (pl.: matektábor, újságíró tehetséggondozó 
műhely, roma hagyományápoló műhely, kézműves 
szakkör)



PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS

POK honlap:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/e
ger/

Aktuális információk, felhívások

Elektronikus levelezés- intézmények, pedagógusok 
elérése

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


PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS

Őszi Pedagógiai Napok 

2018. október.
Hagyományokhoz hűen:

• Szakmai konferencia

• Workshop

• Műhelymunka, bemutató órák

Meghívott előadók, OH vezetők, POK munkatársak, 
szaktanácsadók közreműködésével



Európai Uniós és hazai források bevonása a 
köznevelési ágazat fejlesztéseibe az Oktatási 

Hivatal megvalósításában



• A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 
támogatása- EFOP 3.1.5.

• EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben

• EFOP-3.2.13-17-2017-00002
Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs 
tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és -
kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai 
módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése

• EFOP-3.10.1-17-2017-00001
Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és 
felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos 
országaival



SIKERES TANÉVET, ÉS JÓ EGYÜTTMŰKÖDÉST KÍVÁN AZ

EGRI POK!


