
OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 01/2022. HÍRLEVÉL 

1 
 

 

Salgótarjáni 
Pedagógiai Oktatási Központ 

 
 

 

Tartalom 

A 2023. évi pedagógusminősítés ............................................................................................................................. 1 

Digitális országos mérések ....................................................................................................................................... 4 

Pedagógus továbbképzés.......................................................................................................................................... 6 

A Salgótarjáni POK szaktanácsadással kapcsolatos feladatai – a minőségi pedagógiai munka 

érdekében....................................................................................................................................................................... 7 

Versenyek....................................................................................................................................................................... 9 

Hová bújtak? ............................................................................................................................................................... 11 

Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok 2022 ............................................................................................................ 11 

SPOK-GALÉRIA .......................................................................................................................................................... 12 

Új Köznevelés ............................................................................................................................................................. 13 

 

A 2023. évi pedagógusminősítés 

2022. február 28-án megjelent az Emberi Erőforrások Miniszterének közleménye (a továbbiakban: Köz-
lemény) a 2023. évi pedagógusminősítési keretszámról és a minősítési tervbe való felvétel különös feltétele-
iről. 
A részletekről az Oktatási Hivatal honlapján a következő link alatt tájékozódhatnak a pedagógusok: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2023_evi_minositesek 

A felmerülő kérdésekben elsősorban az intézményvezető adhat felvilágosítást, de a jelentkezéshez kap-

csolódó szakmai kérdések megválaszolásában a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ munkatársai 

is szívesen állnak rendelkezésre. A pedagógus a jelentkezési szándékát a jelentkezési lap benyújtásával 
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2022.03.05. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/VIII-3155-1-2022_kozlemeny.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/VIII-3155-1-2022_kozlemeny.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2023_evi_minositesek
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2022. 03.31-ig jelezheti intézményvezetőjénél. A jelentkezés és jelentkeztetés jogszabályi hátterét a peda-

gógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közne-

velési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet biztosítja. 

2023-ban KÖTELEZŐ eljárások: 

Pedagógus I. fokozatot megcélzó minősítési eljárás gyakornokok számára: 

- Kötelezett az a Gyakornok fokozatba besorolt aktív jogviszonnyal rendelkező pedagógus, akinek a 

gyakornoki ideje 2023-ban jár le, ideértve a korábbi sikertelen minősítés miatt meghosszabbított gya-

kornoki időt is. A gyakornoki idő 1 vagy 2 év lehet attól függően, hogy a pedagógus a diplomáját 

osztott, vagy osztatlan képzésben szerezte. 

- Pedagógus I. fokozatot célzó minősítési eljárásban kell részt vennie a pedagógus szakképzettséggel 

vagy pedagógus szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakör-

ben foglalkoztatottnak is, ha a gyakornoki ideje 2023-ban jár le. 

A gyakornokok jelentkeztetése folyamatos, minősítési eljárásba kerülésük feltétele az 1 vagy 2 év jog-

szerű gyakornoki idő teljesítése. 

2023-ban NEM KÖTELEZŐ eljárások: 

Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárásra jelentkezhet az a Pedagógus I. fo-
kozatba besorolt pedagógus, aki aktív jogviszonnyal, valamint nyolc év, osztatlan tanárképzésben szerzett 
diploma esetén, hét év szakmai gyakorlattal rendelkezik és: 

- pedagógus munkakörben vagy 
- a pedagógus életpálya hatálya alá tartozó nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatott.  

 

Mesterpedagógus besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 

A Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, a fejlesztő támogató, a fejlesztő innovátori vagy az in-

tézményvezetői tevékenységet célzó általános minősítési eljárásra jelentkezhet, aki: 

- Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlattal rendelkezik 

(2016.01.01. napjával, vagy azt megelőzően történt meg a Pedagógus II. fokozatba való besorolása. 

A jelentkezés lehetőségével a 2015.01.01-től ideiglenes Pedagógus II. fokozatba és azóta végleges 

Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusok továbbra is élhetnek) és 

- pedagógus-szakvizsgával, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik. 

Mesterpedagógus besorolási fokozat megújítását célzó minősítési eljárás (fejlesztő innovátori, fej-
lesztő támogató, intézményvezetői tevékenység): 

Az eljárásra az a Mesterpedagógus fokozatban lévő pedagógus jelentkezhet, aki 2019. január 1-től került 

Mesterpedagógus fokozatba a 2018. évi minősítési eljárás eredménye alapján. 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, a szaktanácsadói, 

valamint az egyházi (evangélikus, katolikus, református) szaktanácsadói feladatok elvégzésére irá-

nyuló Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásra az a pedagógus jelentkezhet, aki 

megfelel az alábbiakban felsoroltak mindegyikének: 

- a Pedagógus II. fokozatba történt besorolással, valamint aktív jogviszonnyal rendelkezik,  

- a jelentkezés határidejéig legalább 14 év szakmai gyakorlatot szerzett,  

- pedagógus-szakvizsgája, vagy azzal egyenértékű végzettsége van,  

- 2015. január 1. óta nem volt sikertelen eredménnyel zárult minősítési eljárása,  

- megfelel a pályázati felhívás további feltételeinek, amelyek az alábbi linken érhetők el:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2023_evi_minositesek  

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2023_evi_minositesek


OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 01/2022. HÍRLEVÉL 

3 
 

Kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmet Nógrád megye szaktanácsadói hiányterületeire, melyet az 
alábbi táblázatban foglaltunk össze. 

Szaktanácsadó hiányterületek Nógrád megyében 

Kód 

Szakterület 
Speciális 

igény 

Intézménytí-
pusban szer-
zett ötéves ta-

pasztalat 

Keret-
szám 
(fő) Tantárgygondozás Sajátos terület 

Óvoda-
pedagó-

gia 

SZT357     
Óvodape-
dagógia 

  óvoda 1 

SZT358 
Idegen nyelv (a nyelv 

megjelölésével) 
    angol 

általános iskola 
5-8. évfolyam 

1 

SZT359 
Idegen nyelv (a nyelv 

megjelölésével) 
    német 

általános iskola 
5-8. évfolyam 

1 

SZT360 Testnevelés és sport       
általános iskola 
5-8. évfolyam 

1 

SZT361 
Biológia, Egészség-

tan, Természetismeret 
      

általános iskola 
5-8. évfolyam 

1 

SZT362 Tanítói       
általános iskola 
1-4. évfolyam 

1 

SZT363   
Digitális pedagógiai 

szakterület 
    

általános iskola 
1-4. évfolyam 

1 

SZT364   
Digitális pedagógiai 

szakterület 
    

általános iskola 
5-8. évfolyam 

1 

SZT365   
Konfliktuskezelési 

szakterület 
    

általános iskola 
5-8. évfolyam 

1 

SZT366   
Konfliktuskezelési 

szakterület 
    gimnázium 1 

SZT367   
Pedagógiai mérés-ér-
tékelési szakterület 

    
általános iskola 
5-8. évfolyam 

1 

SZT368   
Pedagógiai mérés-ér-
tékelési szakterület 

    gimnázium 1 

Kutatótanár besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 

Az eljárásra jelentkezhet, aki 

- Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatba történt besorolással és aktív jogviszonnyal rendel-

kezik, 

- 14 év szakmai gyakorlatot szerzett, 

- munkaköre ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen 

szerzett tudományos fokozattal, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fo-

kozattal (dr. univ.) rendelkezik, és 

- rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat. 

Mindenkit bíztatunk arra, hogy éljenek a lehetőséggel és jelentkezzenek a nem kötelező minősítési eljárá-
sokra! 

Felhívjuk kedves szakértő kollégáink figyelmét, hogy a Tavaszi Pedagógiai Napok keretében Szakér-
tői fórumot szervezünk. Előzetes kérdéseik felmérésére 2022. február 23-án Erősné Liptai Csilla kül-
dött Önöknek e-mail üzenetet. Válaszaikat köszönjük, továbbra is várjuk. 

Erősné Liptai Csilla és Tóth Beáta munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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Digitális országos mérések 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján ma már köztudott, hogy a 2021/22-es tanévben mérföldkő-
nek számító változások történnek az országos mérések rendszerében. 

Ettől a tanévtől kezdőden az országos mérések rendszere a szövegértési képességek, a matematikai esz-
köztudás, valamint az idegen-, illetve célnyelven nyújtott tanulói teljesítmények vizsgálata mellett kiegészül 
a természettudomány kompetenciaterülettel. A mérések lebonyolítása teljes mértékben digitális plat-
formon zajlik; az országos méréseket a tanulóknak ezentúl online felületen kell teljesíteniük.  

A felkészülés időszakában szeretnénk pár fontos dologra felhívni a figyelmet. 

A mérések időtartama: 

 

A méréseket – helyi felmérésvezetői felügyelet mellett – az iskolákban biztosított számítógépeken kell lebo-
nyolítani. Az iskolákban rendelkezésre álló számítógépek korlátozott számát figyelembe véve a mérések 
nem egy napon zajlanak. Évfolyamonként egy-egy mérési időszak (10 munkanap) áll rendelkezésre a jog-
szabály alapján az intézmények számára a mérések lebonyolítására. Ez alatt az évfolyam minden tanulójá-
nak részt kell vennie a számára előírt méréseken. Az évfolyam tanulóit előzetesen mérési csoportokba kell 
rendezni. Egy tanuló 2 mérési napon teljesíti a számára előírt méréseket a 10 munkanapos időszakban. 

• egyik mérési nap: szövegértés és matematika  

• másik mérési nap: természettudomány és idegen nyelvi / célnyelvi mérés történik 
 

Az iskolák feladata, hogy a helyi technikai, infrastrukturális feltételek, valamint a mérésben részt vevő tanulók 
számának figyelembevételével a tanulói számára a mérés elvégzését biztosítsa. A beosztás elkészítésekor 
az iskoláknak arra is figyelmet kell fordítaniuk, hogy a rendelkezésre álló 10 mérési munkanapra lehetőleg 
egyenletes tanulóelosztást, egyenletes terhelést tervezzenek. 
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A tanulói teljesítmények értékelése központilag történik. A mérésben a tanulók mérési azonosítóval vesznek 
részt, így a mérés kiértékelését végzők, vagyis az Oktatási Hivatal előtt a tanulók személyes adatai rejtve 
maradnak. Az iskola és a szülő a mérési azonosító alapján ismerheti meg az eredményeket. 

A mérésekhez a korábbi évekhez hasonlóan kapcsolódik egy háttérkérdőív. Az a legszerencsésebb, ha a 
kérdőívet a tanulók szüleikkel együtt, közösen töltik ki. A háttérkérdőív célja, hogy országosan és iskolai 
szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének össze-
függését. 

A célnyelvi és idegen nyelvi mérések feladatellátási hely szintű százalékos eredményét (gyorsjelentés) az 

Oktatási Hivatal várhatóan 2022. június végéig nyilvánosságra hozza. A szövegértés, matematika, termé-

szettudomány és nyelvi területen a fenntartói, intézményi és feladatellátási helyi szintű részletes elemzések 

2023. február végén lesznek elérhetők. A mérési azonosító segítségével a szülő is ekkor tekintheti meg 

gyermeke eredményeit.  

(Forrás: Tájékoztató a 2022-es országos mérésekről) 

Erre a tanévre vonatkozó főbb dátumok, határidők  

• 2022. február 21 – március 11.: adatszolgáltatási időszak  

• 2022. április 20 – május 3.: mérési időszak a 10. évfolyamon  

• 2022. május 4 – május 17.: mérési időszak a 8. évfolyamon  

• 2022. május 18 – május 31.: mérési időszak a 6. évfolyamon  

• 2022. június 7.: a mérések iskolai adminisztrációs feladatainak a lezárása. 

Az iskolának a mérésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatait az Országos mérések adatbegyűjtő és -

kezelő rendszerében kell elvégeznie. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Oktatási Hivatal honlapján folyamatosan frissülő tartalmak segítik a 

felkészülési folyamatot:  

1. Az országos mérések adatszolgáltatásához, valamint az országos mérések lebonyolításához Admi-

nisztrációs és programhasználati útmutató címmel részletes útmutató készült, mely jelenleg elsősor-

ban az adatszolgáltatáshoz nyújt segítséget, de már most tartalmaz információkat a mérések meg-

szervezéséhez és lebonyolításához. Tájékoztatjuk, hogy az útmutató a jövőben kiegészítésre, bőví-

tésre kerül, kérjük, kísérjék figyelemmel a változásokat! 

2. Tartalmi keretek 

A felmérés tartalmi kerete határozza meg a mérésben szereplő feladatok fajtáit, a megjelenő tartal-

mak és gondolkodási műveletek arányait. Az online mérési területeket bemutató tartalmi keretek el-

érhetők a honlapon:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/alt_szakmai_anyagok 

3. Példafeladatok 

Az online mérések feladattípusait bemutató feladatsor és a mérési területekre jellemző példafeladatok is 

kipróbálhatók a honlapon: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok 

Sikeres felkészülést és jó eredményt kívánunk minden diáknak! 

Smida László munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/digitalis_orszmer/Orszagos_meresek_2022_tajekoztato.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/meresek_2022tol/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/meresek_2022tol/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/alt_szakmai_anyagok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok
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Pedagógus továbbképzés 

A 2022/2023-as tanévre/nevelési évre szóló beiskolázási tervek elkészítéséhez február 9-én vala-

mennyi Nógrád megyei köznevelési intézmény, feladatellátási hely vezetője számára eljuttattuk a Salgótar-

jáni Pedagógiai Oktatási Központ továbbképzési ajánlatát 2022 első félévére vonatkozóan, a második félév-

ben tervezett továbbképzések szervezés alatt állnak. A továbbképzések témája a 2021. decemberben be-

küldött igényfelmérésre épülnek. 

Az alábbi továbbképzésekre várjuk a jelentkezéseket: 

2022. I. félév 

Képzés megnevezése Célcsoport 
Megvalósítás 
módja/hely-

szín 
Óra Tervezett időpont 

Kompetenciafejlesztő, játéko-
sított digitális pedagógia - on-
line kontakt továbbképzés táv-

oktatási órákkal 

tanító, tanár, gyógype-
dagógus, szakoktató, 
gyakorlati oktató, fej-

lesztő pedagógus 

online-kontakt 30 
március 4-5, 
március 11. 
március 12. 

Képességfejlesztés a kompe-
tenciamérés-eredmények 

alapján 
Tanár 

online-kon-
takt/jelenléti 

30 
Szervezés alatt 

(április) 

A Diagnosztikus Fejlődésvizs-
gáló Rendszer (DIFER) hasz-
nálata és az erre alapozott fej-
lesztés 4-8 éves korban (fo-
lyamatba ágyazott képzés) 

óvodapedagógus, ta-
nító, gyógypedagógus, 

pszichológus, szociálpe-
dagógus, fejlesztő peda-

gógus 

Napközi Ottho-
nos Óvoda 

Rétság 
 

Balassagyar-
mati Központi 

Óvoda 

30 

május 6-7, 
május 20. 

 
 

június10-11 
június 24. 

A tanulási motiváció növelése 
- online kontakt továbbképzés 

távoktatási órákkal 

tanító, tanár, könyvtáros 
tanár (tanító), fejlesztő 

pedagógus, oktató 
(szakképzésben) 

online-kontakt 30 
május 28. 
június 3. 
június 4. 

Drámajáték-vezetés 

óvodapedagógus, ta-
nító, tanár, gyógypeda-

gógus, logopédus, kollé-
giumi nevelő, pszicholó-
gus, szociálpedagógus, 
könyvtáros tanár (tanító) 

Napközi Ottho-
nos Óvoda 

Rétság 
 

30 
Szervezés alatt 

(június második fele) 

Mentálhigiénés Alapképzés 
Pedagógusoknak (MAP) 

óvodapedagógus, ta-
nító, tanár, gyógypeda-
gógus, kollégiumi ne-

velő, könyvtáros tanár, 
szakoktató, gyakorlati 

oktató, fejlesztő pedagó-
gus 

jelenléti 30 
Szervezés alatt 

(június) 

 

  



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 01/2022. HÍRLEVÉL 

7 
 

Nem akkreditált továbbképzések (5-10-15 óra) 

Cím Célcsoport 
Megvalósítás 

módja 
Óra Időpont 

Feladatlapmegfelelőség-vizs-
gálat pedagógusok számára 

általános és középisko-
lában dolgozó pedagó-

gusok 
online-kontakt 10 

március 14. 
március 22. 
március 24 

Az online bántalmazás felis-
merése és kezelése 

intézmény típustól füg-
getlenül a köznevelési 
intézmények dolgozói 

online-kontakt 10 április 

Az akkreditált továbbképzésekre való jelentkezés módja az előző években megszokott módon továbbra is 

kizárólag az e célra kialakított elektronikus felületen (képzésszervező) történik (elérhetősége: https://tovabb-

kepzes.sulinet.hu) A pedagógusok a regisztrációs eljárást követően a „Meghirdetett képzések” fül 

alatt, a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központot kiválasztva tudnak jelentkezni. 

https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/index 

A rövidebb időtartamú képzésekre az általunk küldött jelentkezési lap visszajuttatásával lehet jelent-

kezni. 

Igény esetén nevelőtestületi képzések megszervezését is vállaljuk.  

Várjuk minden érdeklődő és nyitott pedagógus jelentkezését! 

Dupákné Gecse Adél munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

A Salgótarjáni POK szaktanácsadással kapcsolatos feladatai 
– a minőségi pedagógiai munka érdekében 

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjainak egyik, nagyon hangsúlyos feladata a területi 

illetékességi körükbe tartozó intézmények szakmai, módszertani, pedagógiai munkájának segítése, támoga-

tása. A Köznevelési Törvényben meghatározott szakmai szolgáltatások és a szaktanácsadás feladatainak 

ellátása összetett munka, amelyben a POK munkatársai és a megye szaktanácsadói, valamint külső szak-

emberek egyaránt részt vesznek.  

A tavalyi év a folyamatosan fennálló járványügyi helyzet és az ebből fakadó különleges pedagógiai feladatok 

miatt a szakmai szolgáltatás ellátása nem volt egyszerű a POK-ok számára sem. Sok olyan feladattal talál-

koztunk, amelyet nem, vagy csak nagyon nehezen lehetett a tőlünk elvárható szakmai színvonalon, minő-

ségben teljesíteni. Mindezek ellenére büszkén mondhatjuk el, hogy az intézmények által igényelt szolgálta-

tások jelentős része megvalósult, és a visszajelzések tükrében az elvégzett munkánk sikeresnek tekinthető. 

Mindezek alátámasztására néhány adatot és grafikont szeretnénk bemutatni Önöknek. 

2021-ben megyénkben 33 aktív szaktanácsadó tevékenykedett, a megye 171 köznevelési intézményének 

363 telephelye összesen 736 feladatot igényelt, melyeknek közel 78%-át tudtuk teljesíteni, ami jelentősen 

meghaladja a 2020. évi (egyébként szintén járvánnyal terhelt) mutatóinkat. Az intézmények által a munkánk-

ról küldött (anonim) elégedettségi kérdőívek adatai alapján a megvalósított szolgáltatásaink értékelése egy 

5 fokú skálán 4,8 fölötti. 

https://tovabbkepzes.sulinet.hu/
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/index
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Az intézményekben (helyszínen vagy online kontakt formában) megvalósított tevékenységeken túl számos 

rendezvényen (Tavaszi és Őszi Pedagógiai Napok, Tanévindító Szakmai Napok, stb.), továbbképzésen (akk-

reditált és nem akkreditált pedagógus képzések) volt alkalmunk arra, hogy a megye pedagógusainak szak-

mai felkészültségét, módszertani kultúráját gazdagítsuk. 

Terveink szerint nem lesz ez másképp az idei, a 2022-es évben sem. A köznevelési intézmények igényfel-

mérése ugyan lezárult január elején, és szaktanácsadóink el is kezdtek dolgozni az ennek eredményeképpen 

kapott feladataikkal – elfoglaltságuk mértéke idén sem csökkent –, de természetesen év közben is van lehe-

tőség arra, hogy az intézmények igényeikkel a Salgótarjáni POK munkatársaihoz forduljanak. 

Ennek a folyamatnak a támogatására, az intézményi kérések és a szaktanácsadói kínálat összehangolásá-

nak érdekében, még a tavalyi év végén összeállítottunk egy, a szaktanácsadóink által készített kínálati ele-

meket tartalmazó kiadványt, amelyet ezúton is ajánlunk az intézmények vezetőinek, a szaktanácsadói mun-

kát igénybe venni szándékozó kollégáink figyelmébe. Hiszen, ha találnak – és meg vagyunk róla győződve, 

hogy találnak – benne olyan elemet, melyet szívesen látnának, hallgatnának, gyakorolhatnának a saját in-

tézményükben, akkor azt célirányosan, könnyen igényelhetik rajtunk keresztül szaktanácsadóinktól. 

A kiadvány elérhető honlapunkon: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Salgotarjan/2021/St_POK_szaktana-

csadoi_ajanlat_20211206.pdf 

A Pedagógiai Oktatási Központok döntően szolgáltató tevékenységet végeznek, amelyek az intézményi igé-

nyek, kérések alapján kerülnek megvalósításra. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a megye köznevelési in-

tézményei folyamatosan és aktívan éljenek ezzel a lehetőséggel, tervezzenek, kérjenek olyan szakmai, mód-

szertani, műveltségterületi, tantárgyi szolgáltatásokat, amelyek segítségével és szaktanácsadóink közremű-

ködésével hozzájárulhatnak a pedagógiai munkájuk eredményesebbé tételéhez. 

Racskó Péter munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

173 db; 23%

108 db; 15%

107 db; 15%

79 db; 11%

64 db; 9%

62 db; 8%

41 db; 6%

33 db; 4%

22 db; 3%

21 db; 3% 13 db; 2%

8 db; 1%
4 db; 0%

Igényelt szolgáltatások megoszlása szolgáltatási területenként, 2021
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott

nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadás

Intézményfejlesztési szaktanácsadás

Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Pedagógiai értékelés

Pedagógiai tájékoztatás

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének

segítése, szervezése

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának

segítését szolgáló szaktanácsadás

Konfliktuskezelési szaktanácsadás

Tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat

Tanügy-igazgatási szolgáltatás

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához

kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer

működtetése

Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése,

összehangolása

Egyéb pedagógiai-szakmai szolgáltatás

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Salgotarjan/2021/St_POK_szaktanacsadoi_ajanlat_20211206.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Salgotarjan/2021/St_POK_szaktanacsadoi_ajanlat_20211206.pdf
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Versenyek 

A 2021/22. tanévben ismét megrendezésre kerülnek Nógrád megyében a nagy múltra visszatekintő 

tanulmányi versenyek. 

Matematika területén a középfokú iskolák diákjai a Peák István matematikaversenyen, az általános iskolák 

diákjai a Hatvani István matematikaversenyen mérhetik össze tudásukat. 

Az általános iskolák 4. osztályos tanulói a Móra Ferenc magyar irodalmi versenyen, valamint a Móra Fe-

renc nyelvtan versenyen mérettethetik meg magukat. 

A művészetek területén a Komplex művészeti versenyen vehetnek részt a versenyezni szándékozó diá-

kok, valamint az általános iskolai rajzversenyen, a nagyobbak pedig a középiskolai rajzversenyen mu-

tathatják meg tehetségüket. 

Ez utóbbi, a XXX. Nógrád megyei középiskolai rajzverseny döntője még 2021. 11. 09-én lezajlott, mely-

nek hagyományos módon a Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium adott otthont. Itt két kategóriában 4 évfo-

lyam 49 diákja 7 intézményből mérettette meg magát. Dr. Kalocsai Péter a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

főigazgatója, valamint Kun Péter grafikus, a Váczi Gyula Alapfokú művészeti Iskola tanárának zsűrizése után 

az alábbi eredmények születtek. 

9-10. ÉVFOLYAM ILLUSZTRÁCIÓ 

1. HELY Dudás Rebeka Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola, Balassagyarmat 

2. HELY Zsíros Zsófia 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Szécsényi Tagin-

tézménye 

3. HELY Szűcs Kíra 
Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola / Salgótarjáni Madách 

Imre Gimnázium 

KÜLÖNDÍJ Kőmíves Ágnes 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Szécsényi Tagin-

tézménye 
 

11-13. ÉVFOLYAM ILLUSZTRÁCIÓ 

1. HELY Bányai Boglárka Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium 

2. HELY Porok Hanna Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

3. HELY Bátori Kamilla Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

 

9-10. ÉVFOLYAM TANULMÁNYRAJZ 

1. HELY Kárdási Eszter Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 

2. HELY Berta Flóra Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

3. HELY Rigó Bálint 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Szécsényi Tagin-

tézménye 

KÜLÖNDÍJ Nagy Zita Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium 
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11-13. ÉVFOLYAM TANULMÁNYRAJZ 

1. HELY Morvai Fanni 
Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola / Salgótarjáni Madách 

Imre Gimnázium 

2. HELY Németh Nóra Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium 

3. HELY Katzenbach Gréta Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 

KÜLÖNDÍJ Kovács Kenéz 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Szécsényi Tagin-

tézménye 

A Salgótarjáni POK munkatársai gratulálnak a helyezetteknek és felkészítő tanáraiknak! 

2022. március 1-én lezajlott a Komplex művészeti verseny felső tagozatos diákjainak döntője, mely a 

salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum Üvegváros tanulmányi raktárában került megrendezésre. Ezúton is kö-

szönjük a pazar helyszínt és a múzeumi dolgozók segítségét. 

A zsűri döntése alapján a versenyen az alábbi eredmények születtek: 

FELSŐ TAGOZAT 

1. HELY Kovács Dorottya Aba Sámuel Általános Iskola 

2. HELY Bodrogi Flóra Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 

3. HELY Bálint Napsugár Aba Sámuel Általános Iskola 

3. HELY Bodrogi Máté Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 

A Salgótarjáni POK munkatársai gratulálnak a helyezetteknek és felkészítő tanáraiknak! 

A versenyek folyamatosan zajlanak 2022. március - április hónapokban. Iskolai fordulókon választják ki az 

intézmények, hogy kik azok a diákok, akik a megyei döntőben szerepelhetnek és jó eredményeikkel öregbít-

hetik az általuk képviselt intézmény hírnevét. 

További eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk minden résztvevőnek, és egyben köszö-

netünket fejezzük ki a felkészítő tanárok áldozatos munkájáért. 

A 2022/23. tanév versenyszezonjában is reméljük minél több diák részt vesz majd a Salgótarjáni Pedagógiai 

Oktatási Központ által szervezett megyei versenyeken. 

Németh Bálint munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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Hová bújtak? 

Az alábbi rendeletek 2020. február 7-én hatályukat veszítették és/vagy tartalmilag más jogszabályba 

épültek, illetve irányelvi szabályozás szintjére kerültek: 

• 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség is-
kolai oktatásának irányelve kiadásáról 

• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irány-

elve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 

Az irányelvi szabályozás az Oktatási Hivatal honlapján érhető el:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok 

• Irányelvek a nemzetiségi oktatáshoz 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

• Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához 

• Szakmai ajánlás a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 

neveléséhez-oktatásához 

Dupákné Gecse Adél munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok 2022 

Az előző évek gyakorlatához hűen az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központja eb-
ben az évben is megrendezi a Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napokat április hónap elején. 

A rendezvénysorozaton szekciófoglalkozások, műhelymunkák, bemutató foglalkozások is elérhetőek 
lesznek online, illetve jelenléti formában 

Programsorozatunk egyik kiemelkedő eseménye az április 6-ra tervezett plenáris ülés, melyen a Vizualitás, 
környezetkultúra, fenntarthatóság és ezek kapcsolata témakörben két neves előadó fejti ki előremutató 
gondolatait. Az előadások után szekció üléseken találkozhatnak a „Zöld Óvoda program” illetve az Ökoisko-
lák pedagógusai és az érdeklődő kollégák.  

A teljes és részletes programtervet a hamarosan megjelenő programfüzet tartalmazza. 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

Németh Bálint munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_nemzetisegi_oktatashoz
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/A_Sajatos_nevelesi_igenyu_gyermekek_ovodai_nevelesenek_iranyelve.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/SNI_iranyelvek.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/BTMN_szakmai_ajanlas.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/BTMN_szakmai_ajanlas.pdf
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SPOK-GALÉRIA 

Számos közoktatási, köznevelési és kulturális intézményben mű-

ködik képzőművészeti alkotásokat bemutató terem. A Pedagógiai Okta-

tási Központok közül elsőként a salgótarjániban nyílt kisgaléria.  

Nem lehet akárhol, akármilyen körülmények között kiállítást rendezni. 

Meg kell adni a módját tartalmi és technikai értelemben egyaránt. A Sal-

gótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ, illetve előtte a Nógrádi Megyei 

Pedagógiai Intézet szervezésében már évtizedek óta megrendezésre 

kerül a megyei általános iskolai és középiskolai rajzverseny. A múltban 

rendszeres volt az alkotó pedagógusok évenkénti kiállításának esemé-

nye is. A Salgótarjáni POK új helyszínre költözésével méltó körülmények teszik lehetővé ezeknek a pálya-

munkáknak minél szélesebb körű bemutatását. 

A SPOK-GALÉRIA nyitó kiállításán a XXX. Megyei Középiskolai Rajzverseny díjazott munkái láthatók. A 

tervek szerint kéthavonta, illetve a versenyekhez illeszkedve kerül majd új anyag kiállításra. 

A galéria a járványügyi előírások betartásával munkanapokon 9.00-15.00 óra között, előzetes bejelentkezés-

sel látogatható. 

Helyszín: Salgótarjáni Pedagógiai Központ 

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A 

Kapcsolat: Tel: (96) 613-469 

POKSalgotarjan@oh.gov.hu

 

 
szaktanácsadó 

 
  

mailto:POKSalgotarjan@oh.gov.hu
mailto:POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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Új Köznevelés 

Oktatási Hivatal Pedagógiai Kiadványok Osztá-

lya gondozásában megjelenő magazin idei első szá-

mának tematikáját az emlékezetpolitikához kapcso-

lódó cikkek adják. A témához kapcsolódó beszélge-

téseken, interjúkon, beszámolókon túl igen érdekes 

cikket olvashatunk Nemes Nagy Ágnesről is. 

Bemutatásra kerül a Jeles napok portál, amely célja, hogy támogassa az általános-, illetve középiskolában 

tanító pedagógusok jeles napokhoz kapcsolódó pedagógiai tervező, szervező munkáját és segítséget nyújt-

son a jeles napok élményalapú feldolgozásában. 

Az Érettségi változások rovatban a magyar nyelv és irodalom tantárgy 2024. május-júniusi vizsgaidőszakától 

érvényes vizsgakövetélmenyeiről kaphatunk információkat. 

Veres Gábor tananyagfejlesztővel készült interjúból a biológiaoktatás változásairól, az új NAT és kerettanterv 

újdonságairól és lehetőségeiről kaphatunk képet. 

A magazin legfrisseb számai online formában itt érhetők el: https://www.oktatas.hu/uj-kozneveles 

 

 Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

Felelős kiadó: 
Lerchné Forgács Marianna főosztályvezető 

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A 
Telefon/Fax: (+36-96) 613-469 

E-mail: POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

 

https://www.oktatas.hu/uj-kozneveles

