
A bázisintézményekről 

A bázisintézmény definíciója 

Olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas elismertségű, nagy hagyományokkal rendelkező, 
infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is 
példaértékű, működése koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai 
módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai 
szolgáltatásként átadni képes intézmény, amely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony 
tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat 
eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve intézmény-
vezető által kijelölt pedagógus közreműködésével. 

A bázisintézményi rendszer kezdete 

Az Oktatási Hivatal 2016 decemberében az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére 
pályázati felhívást tett közzé honlapján a megyében működő köznevelési intézmények részére.  
A pályázat célja a köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése olyan 
intézmények bevonásával, amelyek készek megosztani a már jól működő jó gyakorlataikat, helyet és 
lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, 
bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint 
elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést. 

A pályázat során kiválasztásra kerültek a köznevelési közfeladat ellátásban részt vevő intézmények 
közül azok, amelyeknek a nevelő-oktató munkája során mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és 
egyéb tevékenységeikben látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk, 
valamint amelyek az általuk folytatott tevékenység vagy tevékenységek tekintetében jó gyakorlatként 
követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében. A kiválasztásnál fontos 
szempont volt, hogy minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és 
lehetőséget biztosítsanak műhelymunkák, bemutató órák, foglalkozások, versenyek, továbbképzések 
számára, s így készek és képesek legyenek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy 
a partnerintézmény saját környezetében. A kiválasztásra került intézményeknek nyitottnak kellett 
lenniük arra, hogy szakmailag támogassák a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai 
tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka eredményességét. 

A pályázaton valamennyi, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének 
a)-l) pontjaiban felsorolt állami, önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, alapítványi és 
egyéb fenntartásban lévő köznevelési intézmény, tagintézmény indulhatott, amely megfelel a 
meghatározott szervezeti, szakmai szempontoknak, illetve vállalja a cím elnyerésével járó feladatokat. 

A bázisintézmények a POK-ok illetőségi területéhez igazodva, intézménytípusonként kerültek a 
pályázók közül kiválasztásra. A címet elnyert intézményekkel – amely több alkalommal is 
adományozható – az Oktatási Hivatal 3 évre szóló együttműködési megállapodást írt alá. 


