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INTÉZMÉNYEK NÓGRÁD MEGYÉBEN
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tankerületi 
központ; 59állami szervezet 

(FM, NGM); 2

önkormányzat, 
önkormányzati társulás; 

97

egyház; 8

alapítvány; 1

Intézmények száma összesen: 167

Forrás: KIR, 2018.07.03.
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GYERMEKEK/TANULÓK SZÁMA NÓGRÁD MEGYE 
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEIBEN
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Forrás:  KIRSTAT-2017, KIR2-INT, 2018.02.22.



SZAKTANÁCSADÁS
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ELVÉGZETT SZAKTANÁCSADÓI FELADATOK (2017/18. tanév)
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MEGVALÓSULT TANTÁRGYGONDOZÓI LÁTOGATÁSOK 
(2017/2018. tanév)
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A 2018. évre vonatkozó igényfelmérés számadatai
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• Nógrád megyei köznevelési intézmények száma: 167

(fel. helyek száma: 380)

• Pedagógiai szakmai szolgáltatási kérdőívet kitöltötte:

144 intézmény (83%) - 261 feladatellátási hely (69%)

Ebből szakmai szolgáltatást igényelt: 186 feladatellátási hely

• A 186 feladatellátási helyről a különböző szolgáltatási 
területekre vonatkozóan összesen 1205 igény érkezett. 
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Az igényelt szolgáltatások feladatellátási helyek szerinti megoszlása

Szakmai szolgáltatási terület Feladatellátási 

helyek száma

Érintett 

pedagógusok száma

Tantárgygondozó szaktanácsadás 120 170

Szakmai szolgáltatási terület Feladatellátási 

helyek száma

A területen jelentkező 

igények száma

Pedagógiai mérés-értékelés 50 59

Pedagógiai tájékoztatás 74 90

Tanügyigazgatás 46 75

Képzés, továbbképzés 105 153

Tanulótájékoztatás 16 18

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó 

szolgáltatások
23 28

Tanulmányi, és tehetséggondozó versenyek 34 143

Általános szakmai tanácsadás

 nevelési eszközök, tankönyvek kiválasztása, bemutató foglalkozás, 

bemutató óra

 pedagógiai szakmai ellenőrzés, önértékelés 

5

91

6

174

Országosan ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatások

Intézményfejlesztési tanácsadás 50 57

KIFIGY szaktanácsadás 67 97

Konfliktuskezelési szaktanácsadás 35 41

HH szaktanácsadás 21 24

Pedagógiai mérés-értékelési szaktanácsadás 58 70
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2018. 
január 3 5 4 3 4 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0

2018. 
szeptember 5 8 4 4 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 10

2018-ra vonatkozó 
igények 27 45 12 4 11 7 1 1 6 7 4 1 1 5 1 0 0 0 0 6

289
(Feladatellá-
tási helyre 
vonatkozó

adat)

Tantárgygondozó látogatási igények(2018) –
megyei szaktanácsadók száma



FELADATAINK, FEJLESZTÉSI TERVEINK 
A 2018/2019. TANÉVBEN

• szaktanácsadói látogatások folytatása az igényfelmérésben 
jelzett intézményi igények alapján

• az újonnan megjelenő igények feltárása, ellátása 

• mesterpedagógus szaktanácsadói létszám növelése 
• a tematikus hiányterületeken képzés, új szaktanácsadók bevonása

• „másodképzések” a mesterpedagógus szaktanácsadók számára

• vezető szaktanácsadók számának növelése (jelenleg 2 fő)

• szaktanácsadók folyamatos továbbképzése

• szaktanácsadók intenzív bevonása a korai iskolaelhagyás 
elleni küzdelembe

• A helyszíni konzultációk, nevelőtestületi tájékoztatók előtérbe 
helyezése

11



KORAI ISKOLAELHAGYÁS ELLENI 
KÜZDELEM
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A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához 
kapcsolódó feladatok 2017/2018 tanév 

2017 2018
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Adatszolgáltatók száma (5-12. évfolyamokkal működők): 

169 köznevelési feladatellátási hely 
68 intézmény

Adatszolgáltatás Nógrád megyében

2016/2017. tanév 2017/2018. tanév

Tanulók száma 
5-12. évf. (fő)

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett 
tanulók aránya 
(%) II.félév

Tanulók 
száma 5-12. 
évf. (fő)

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett 
tanulók aránya 
(%) I.félév

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett 
tanulók aránya 
(%) II. félév

12942 19,61% 12741 18,48% 16,20%



Megye név

2017/18. I. félév 2017/18. II. félév
5-12. 

évfolya-
mos 

tanulók 
száma (fő)

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók

5-12. 
évfolya-

mos 
tanulók 

száma (fő)

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók

csökkenés 
mértéke

száma (fő) aránya száma (fő) aránya
Nógrád 12744 2355 18,50% 12744 2064 16,20% 2,30%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 45878 8244 18,00% 45878 6902 15,00% 2,90%
Borsod-Abaúj-Zemplén 52447 8820 16,80% 52447 7397 14,10% 2,70%
Somogy 22540 3146 14,00% 22540 2504 11,10% 2,90%
Hajdú-Bihar 43604 5567 12,80% 43604 4666 10,70% 2,10%
Jász-Nagykun-Szolnok 29723 3628 12,20% 29723 3118 10,50% 1,70%
Heves 24286 2855 11,80% 24286 2545 10,50% 1,30%
Veszprém 25179 3153 12,50% 25179 2551 10,10% 2,40%
Zala 19112 2540 13,30% 19112 1892 9,90% 3,40%
Fejér 30748 3595 11,70% 30748 2743 8,90% 2,80%
Tolna 16399 1629 9,90% 16399 1435 8,80% 1,20%
Komárom-Esztergom 22299 2636 11,80% 22299 1940 8,70% 3,10%
Békés 26121 2854 10,90% 26121 2205 8,40% 2,50%
Bács-Kiskun 38988 4183 10,70% 38988 3030 7,80% 3,00%
Baranya 26399 2363 9,00% 26399 2028 7,70% 1,30%
Vas 18366 1710 9,30% 18366 1341 7,30% 2,00%
Pest 79260 6770 8,50% 79260 5619 7,10% 1,50%
Győr-Moson-Sopron 36406 2877 7,90% 36406 2393 6,60% 1,30%
Csongrád 30819 2413 7,80% 30819 1828 5,90% 1,90%
Budapest 144959 10679 7,40% 144940 7920 5,50% 1,90%

LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT TANULÓK 
megyei megoszlása 



Tájékoztatás a témában

• Hírlevél 2017. január: a korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 
működésének indulásával kapcsolatban, az adatszolgáltatás aktuális 
feladatai

• Hírlevél 2018. június: 

- Nógrád megyei helyzetkép a lemorzsolódás megelőzését szolgáló 
korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer adatai alapján

- Nálunk bevált! – jó gyakorlat ismertetése (Arizóna program)

• A Salgótarjáni POK honlapján aktuális információk közlése a témában

Jó gyakorlatok gyűjtése, terjesztése

2018. február: 8 intézmény 42 db gyakorlatot küldött be.

Terv: megosztás Őszi Pedagógiai Napok keretében és hírlevélben

A gyűjtés folyamatos! Továbbra is várjuk a jó gyakorlatok beküldését!

16

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
támogatásához kapcsolódóan elvégzett feladatok (1)



Rendezvényeink:

• Intézményfejlesztés a lemorzsolódás kezelésére: A
helyzetelemzés elkészítése (műhelymunka 2 helyszínen)

• A lemorzsolódás kezelésével kapcsolatos szakmai
tájékoztató a lemorzsolódással legveszélyeztetettebb 40
Nógrád megyei feladatellátási hely részvételével

• A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és
pedagógiai támogató rendszer adatainak felhasználási
lehetőségei (előadás, műhelymunka)

• EGYÜTT! DE HOGYAN? Útkeresés a cigány-magyar
együttéléshez konferencia

• A Tanévindító Szakmai Napokon a lemorzsolódás
kezelésével foglalkozó szekció keretében a CroCoos
program bemutatása a mindennapi gyakorlatban

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
támogatásához kapcsolódóan elvégzett feladatok (2)



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
támogatásához kapcsolódóan elvégzett feladatok (3)
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A KIR-es adatgyűjtéshez és elemzéshez kapcsolódó feladatok megvalósítása

• A lemorzsolódással legveszélyeztetettebb intézmények körének megállapítása:

a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók megyei arányánál magasabb

veszélyeztetettségi aránnyal rendelkező FEH-ek (I. félévben 40, II. félévben 52

feladatellátási hely)

• Intézkedések javaslása a legveszélyeztetettebb FEH-eknek (1. és 2. félévre)

• Fenntartók tájékoztatása az intézkedések előrehaladásról - részvétel az OH

központ munkájában: egyedi intézményi értékelések készítése (1. és 2. félév)

• Miniszteri jelentés Nógrád megyei részének elkészítése (2017. október)

• Részvétel az EFOP-3.1.5. a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett

intézmények támogatása című projektben



PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS
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Igényfelmérés alapján szervezett továbbképzések 2017/2018 
tanév

Képzési csoportok száma 17
Résztvevők száma 362

A pedagógus továbbképzésben érintett települések száma 65

A pedagógus továbbképzésben érintett feladatellátási helyek 
száma 85

Képzési helyszínek száma 16
Megtartott képzések óraszáma 350
POK munkatárs által megtartott óra 240
Külső előadóval megtartott óra 100
Szaktanácsadó által megtartott óra 60

20



21

Pedagógusok felkészítése a 
minősítésre.; 85

Konfliktusok és 
megoldások; 12

Pénzügyek a 
hétköznapokban – a 
gazdasági, pénzügyi 
ismeretek tanítási 

lehetőségei az 
általános iskola felső 

tagozatán; 17

Intézményvezetők 
felkészítése az intézményi 

önértékeléshez és a 
tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez kapcsolódó 
feladatok ellátásában.; 73A szenzoros feldolgozás 

zavaraiból eredő 
viselkedésproblémák enyhítése 
autizmussal élő gyermekeknél; 

14

A tanulók 
tudásszintjének, 
képességeinek és 
kompetenciáinak 

mérése és értékelése; 
20

Viselkedéskorrekciós 
lehetőségek az 
iskolában; 20

A Diagnosztikus 
Fejlődésvizsgáló 
Rendszer (DIFER) 

használata és az erre 
alapozott fejlesztés 4-8 

éves korban ; 19

A tanulás tanítása 
általános iskolában; 17

A tehetségekért - felkészítés a felismeréstől 
a komplex fejlesztési lehetőségekig; 43

Tanulói tevékenységek támogatása 
interaktív IKT eszközökkel; 42

A résztvevők száma továbbképzési témánként



2018. II. félévre tervezett továbbképzéseink
(az igényfelmérés alapján)

22

Salgótarjáni SZC Kanizsai 

Dorottya Egészségügyi 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Szakiskolája

Komplex nevelési stratégia hatékony 

megvalósítása a köznevelési intézmények 

mindennapjaiban

40 halasztva

Magyargéci Gárdonyi Géza 

Általános Iskola
A tanulás tanítása általános iskolában 30 október 01., 08. 15

Kállói Napraforgó Óvoda
A pedagógusok és a szakszolgálatok 

együttműködése
40

október 19., 25., 

november 8., 9.

Kállói II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola

A tanulók tudásszintjének, képességeinek és 

kompetenciáinak mérése és értékelés
30 október 24-25-26

Bujáki Szent-Györgyi Albert 

Általános Iskola
A tanulás tanítása általános iskolában 30

november 10.

november 15. 

november 16.

Salgótarjáni POK
Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok 

ellátására
30 december 6-7-8.



PEDAGÓGIAI 
MÉRÉS - ÉRTÉKELÉS

23
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A 2017/2018. TANÉVBEN ELVÉGZETT FELADATOK 1.

• A Tanévindító Szakmai Napok idegen nyelvi szekciójában „A 
6. és 8. osztályos idegen nyelvi mérések tapasztalatai” címmel 
Havas Eszter, az OH KMÉO munkatársa tartott előadást 
Salgótarjánban és Balassagyarmaton (25 fő)

• A Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok keretében műhelymunka 
zajlott „Az OKM FIT elemző szoftver használata” címmel (15 fő)

• Támogattuk az országos mérésekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatást (DIFER, OKM)

• Közreműködtünk a középiskolai felvételivel kapcsolatos KIFIR, 
KÖZFELVIR feladatok ellátásában (feladatlapok fogadása, 
tárolása, ügyelet biztosítása)
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• A 2018. évi intézményi igényfelmérésben jelzett igények
kielégítésére 30 órás akkreditált továbbképzéseket
szerveztünk:

 „A tanulók tudásszintjének, képességeinek és
kompetenciáinak mérése és értékelése” címmel a
Bátonyterenyei Bartók Béla Térségi Általános
Iskolában,18 fő részvételével

 „A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER)
használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves
korban” címmel a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájában,
21 fő részvételével

A 2017/2018. TANÉVBEN ELVÉGZETT FELADATOK 2.
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• A 2018. évi intézményi igények kielégítését
műhelymunkák tartásával, helyszíni tanácsadással, a
mérés-értékelés végzettséggel is rendelkező
szaktanácsadóink bevonásával végeztük:

 Támogatás nyújtása szakmai munkaközösségek,
pedagógusok értékelő munkájához - SÁI Kodály Zoltán
Tagiskolája – (nevelőtestület)

 A tanulók tudásának mérése és értékelése – Lucfalvi
Általános Iskola, 6 órás (nevelőtestületi képzés)

A 2017/2018. TANÉVBEN ELVÉGZETT FELADATOK 3.
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• A Salgótarjáni POK értékelési szakértő végzettségű
munkatársai (3 fő):

 részt vettek két, a szaktanácsadók számára készült
10 órás „minikurzus”, fejlesztésében

a) a Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer
(DIFER) témában

b) a tanulói tudás mérésére készült feladatlapok
megfelelőségének vizsgálata témában

 aktívan bekapcsolódtak az OH mérési munka-
csoport munkájába

A 2017/2018. TANÉVBEN ELVÉGZETT FELADATOK 4.



KÖZREMŰKÖDÉS A TANULÓI MÉRÉSEKBEN A 2017/2018. 
TANÉV SORÁN

PISA 2018 
mérés

• 2018.03.26 - 04.27.

• 15 évesek körében 
online mérés

• 4 középiskola,

• 2 általános iskola

• 9 mérési alkalom

OKM 
Kiegészítő

• 2018.05.02 - 05.18. 

• 6.; 8.; és 10. 
évfolyamos diákok 
körében 

• 2 középiskola,

• 3 általános iskola

TERMÉSZET-

TUDOMÁNY

• 2018.05.02 - 05.18.

• 6.; 8.; és 10. 
évfolyamos diákok 
körében 

• 3 középiskola,

• 12 általános iskola



Az országos és nemzetközi mérésekkel kapcsolatos feladatok
szakszerű ellátása, együttműködésben a Köznevelési Programok
Főosztályával (KPF)

• az országos mérésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás támogatása
(DIFER, OKM)

• közreműködés a középiskolai felvételivel kapcsolatos KIFIR,
KÖZFELVIR feladatok ellátásában (feladatlapok fogadása, tárolása,
ügyelet biztosítása)

• közreműködés az OKTV-vel kapcsolatos feladatok ellátásában

• Közreműködés az OKM kiegészítő mérés szervezésében, 
lebonyolításában 2019. április-május folyamán

• Közreműködés az OKM főmérésének szervezésében, az intézményi 
mérési koordinátorok felkészítésében

• Közreműködés a TIMMS2019 nemzetközi mérés szervezésében, 
lebonyolításában 2019. március-április

• Közreműködés az OKM természettudomány területének főmérésében
2019. április-május folyamán
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A 2018/2019. TANÉVBEN TERVEZETT FELADATOK



30

TANÜGYIGAZGATÁS



ELVÉGZETT FELADATOK A 2017/2018. 
TANÉVBEN

Jogszabályfigyelés, ennek alapján

• Hírlevél elkészítése és kiküldése az 
intézményeknek (e témában 1 hírlevél)

• Konfliktushelyzetekhez, a hátrányos helyzetű
gyermekek, tanulók, valamint a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek, tanulók ellátásához
kapcsolódó információk gyűjtése, rendelkezésre
bocsátása, e körben tájékoztatás adása
(Tavaszi/Őszi Pedagógiai Napok)

• Egyedi esetekben igény szerinti segítség nyújtása

31



A 2018/2019. TANÉVRE TERVEZETT 
FELADATOK

• Konfliktushelyzetekhez kapcsolódó információk gyűjtése, rendelkezésre
bocsátása, e körben tájékoztatás adása (Tavaszi/Őszi Pedagógiai Napok)

• A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, az
intézményvezetés munkáját segítő információk gyűjtése, rendelkezésre
bocsátása, e körben tájékoztatás adása, valamint az esélyegyenlőségi
feladatok végrehajtásának segítése (Tavaszi/Őszi Pedagógiai Napok)

• A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést
és tanítási-tanulási folyamatot segítő információk gyűjtése, rendelkezésre
bocsátása, e körből tájékoztatás adása. (Tavaszi/Őszi Pedagógiai Napok)

• Konzultáció, egyeztetés a Klebelsberg Központ Nógrád megyében
működő tankerületeinek munkatársaival, a Salgótarjáni Szakképzési
Centrum vezetőjével, a települési Önkormányzatok vezetőivel az
általuk fenntartott köznevelési intézmények szakmai támogatásáról,
valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal szakfőosztályának
vezetőjével és szakembereivel a köznevelési intézmények hatósági
ellenőrzése során szerzett tapasztalatokról az intézmények
tanügyigazgatási területen mutatkozó hiányosságainak megismerése
érdekében.
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• Fórumok, továbbképzések szervezése 
diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok 
részére (szaktanácsadó hiánya)

• A köznevelés rendszerét érintő kérdésekben 
információk közvetítése azok értelmezésének segítése 
a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére 
(szaktanácsadó hiánya)
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TANULÓTÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK A 2018/2019. 
TANÉVBEN
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PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS
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Folyamatos kapcsolattartás a megye köznevelési 
intézményeivel, fenntartóival, partnerszervezetekkel

 tájékoztató levelek, felhívások 

 A kapcsolattartáshoz szükséges feltételek biztosítása, 
adatbázisaink folyamatos frissítése

Az Oktatási Hivatal portál részeként működik a honlapunk: 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan

 szakmai információk, felhívások közzététele 

 rendezvényekre történő online regisztráció

 tanulmányi versenyekkel kapcsolatos naprakész 
tájékoztatók, eredménylisták megjelenítése 

2017/2018. TANÉVBEN MEGVALÓSULT FELADATOK

http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan


36

− Tanévindító Szakmai Napok

2017.08.28. Salgótarján, 2017.08.29. Balassagyarmat 

− Nógrád megyei Szakmai Tanévnyitó Konferencia

2017.09.06. Balassagyarmat 

− XI. Nógrádi Megyenap

2017.09.23. Pásztó

− Nógrádi Őszi Pedagógiai Napok

2017. október-november

− Megyei Diákparlament

2017.11.21. Salgótarján 

TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK, 

SZAKMAI NAPOK 
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− Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok

2018. április

− Prevenciós Szakmai Fórum

2018.04.12. Salgótarján

− Határtalanul! program Tájékoztató Nap

2018.04.23. Balassagyarmat

− Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

bevezetéséhez kapcsolódó tájékoztató

2018.06.07. Salgótarján

TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK, 

SZAKMAI NAPOK 
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− Szaktanácsadók közreműködésével
Windows és Office alkalmazások, Nemzeti Köznevelési 

Portál, interaktív tábla, KRÉTA – elektronikus napló 

használata

− Digitális Témahét népszerűsítése

• Digitális Workshop 2018.03.22. Salgótarján

• DTH programokban résztvevők: 19 intézmény, 87 program

− Akkreditált IKT továbbképzések keretében
2018. június Nógrád (nevelőtestületi) 

2018. augusztus Romhány (nevelőtestületi)
Szendehely (nevelőtestületi)

IKT TÁMOGATÁSOK
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1. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos 

intézményi feladatok

2. Jogszabályfigyelő (2016.10.01 – 2017.02.15.)

3. Nemzeti Köznevelési Portál népszerűsítése

4. Online jelentkezés pedagógus továbbképzésre

5. Összefoglaló a 2016/2017. évi diákparlament munkájáról

6. Jogszabályfigyelő (2017.06 – 10. hó)

7. Digitalizáció a köznevelésben 2014 – 2020

1. Jogszabályfigyelő (2017.10.31 – 2018.03.27.)

2. Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok 2018 – összegzés 

3. Nógrád megyei helyzetkép a lemorzsolódás megelőzését 

szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

adatai alapján

OH SALGÓTARJÁNI POK HÍRLEVÉL
2
0
1
7
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• Az igényfelmérésben megfogalmazott intézményi 

kérések kielégítése (kapacitásaink függvényében)

Nevelőtestületi tájékoztatók (2018. ősz):

 Pedagógusok IKT kompetenciáinak fejlesztése,

 Windows és Office alkalmazások, praktikák

 Interaktív tábla használata

• Konferenciák, pedagógiai napok szervezése

• Rendszeres tájékoztatás a köznevelést érintő 

változásokról, pályázati lehetőségekről, egyéb 

aktualitásokról (honlap, hírlevél, kör e-mail)

2018/2019. TANÉV FŐBB FELADATAI 
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• IKT támogatások 

Akkreditált pedagógus továbbképzések, szakmai napok, 

műhelymunkák, tantestületi tájékoztatók keretében

Figyelemfelhívás a Digitális Témahét programjaiban való 

részvételre

• Szakmódszertani tájékoztatók, segédletek közreadása

• Aktuális projektekhez kapcsolódó IKT feladatok 

megvalósulásának támogatása

2018/2019. TANÉV FŐBB FELADATAI 



TANULMÁNYI ÉS 
TEHETSÉGGONDOZÓ 

VERSENYEK

42
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• 24 verseny szervezésében vett részt a Salgótarjáni POK (17 országos szintig 
felmenő és 7 megyei szintig felmenő)

• Harmadik alkalommal vett részt a Salgótarjáni POK az OKTV szervezésében

• Immár 2. éve a www.oktatas.hu oldalon váltak hozzáférhetővé a 
versenyszervezéssel kapcsolatos információk

• Ismét lehetőség volt a megyei fordulókon résztvevők részére  emléklap, csokoládé, 
üdítő biztosítására

• A díjátadó ünnepség két helyszínen került megrendezésre (Balassagyarmat, 
Salgótarján) a díjazottak oklevelet, könyvutalványt kaptak, a felkészítő tanárok 
oklevelet, virágot. Vendéglátásra is volt lehetőség. A díjátadó ünnepségek 
költsége: 709.972 Ft volt. 

• Nagy örömünkre számos különdíj átadására is sor került. (önkormányzatok!)

• Versenyszervezés összköltsége: 1.153.046 Ft volt

• Köszönet azoknak a kollégáknak akik időt, fáradtságot nem kímélve segítették a 
munkánkat, valamint az intézményvezetőknek akik a helyszínek biztosításával 
járultak hozzá a fordulók sikeres megrendezéséhez (szombati napokon is)!

VERSENYSZERVEZÉS A 2017/2018. TANÉVBEN NÓGRÁD 

MEGYÉBEN

http://www.oktatas.hu/
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Az előttünk álló tanévben terveink szerint hasonló formában kerülnek megrendezésre a 

versenyek.

Az Oktatási Hivatal által támogatott versenyek:

i. EMMI által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

• OKTV

II. EMMI által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek (Tanév rendjében szerepel) (3 verseny)

• Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” versenyek az 5-8. évfolyamos tanulók számára

• Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” verseny a középfokú intézmények tanulói számára

• „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny a középfokú iskolák tanuló számára

III. Egyéb versenyek (14 verseny)

• Savaria országos történelem tanulmányi verseny

• Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

• Irinyi János országos középiskolai kémiaverseny

• Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny

• Mikola Sándor országos középiskolai tehetségkutató fizikaverseny

• Országos angol nyelvi verseny

• Országos német nyelvi verseny

• Országos történelem verseny

• Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny

• Herman Ottó országos biológia verseny

• Hevesy György országos kémia verseny

• Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny

• Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny

• „Tiszán innen, Dunán túl’ országos népdaléneklési minősítő verseny

VERSENYSZERVEZÉS A 2018/2019. TANÉVBEN NÓGRÁD 

MEGYÉBEN
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Az Oktatási Hivatal külön engedélyéhez kötött versenyek

IV. Megyei versenyek (7 verseny)

Nógrád megyei Hatvani István matematikaverseny

Nógrád megyei Móra Ferenc magyar irodalmi verseny

Nógrád megyei Móra Ferenc nyelvtan és helyesírási verseny

Nógrád megyei Peák István matematikaverseny

Nógrád megyei komplex művészeti verseny

Nógrád megyei általános iskolai rajzverseny

Nógrád megyei középiskolai rajzverseny

VERSENYSZERVEZÉS A 2017/2018. TANÉVBEN NÓGRÁD 

MEGYÉBEN



Tanulmányi- és 
tehetséggondozó versenyek 
szervezése, összehangolása

KÖSZÖNET VARGA CSILLÁNAK!

A jövőben:

Tóth Beáta pedagógiai referens

(tanulmányi és művészeti versenyek)

Bulyovszkyné Borók Edit intézményfejlesztési referens

(OKTV)

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/salgotarjan_versenyek
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VERSENYSZERVEZÉS A 2018/2019. TANÉVBEN NÓGRÁD 

MEGYÉBEN

mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/salgotarjan_versenyek
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PEDAGÓGUS MINŐSÍTÉS



PEDAGÓGUS MINŐSÍTÉS,
PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS

48

• A pedagógus életpályához tartozó minősítési rendszer és 
a pedagógiai szakmai ellenőrzés kiemelt feladat.

• Az OH illetékes főosztályával szoros együttműködésben 
a POK St. közreműködik a pedagógusminősítéssel és a 
tanfelügyelettel kapcsolatos feladatok szervezésében, 
lebonyolításában. 

• Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a Nógrád megyei 
intézményeknek, vezető kollégáknak, pedagógusoknak 
szakértő és szaktanácsadó kollégák bevonásával szakmai 
segítséget nyújtsuk.
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NÓGRÁD MEGYE
Összes 
bekerült

Sikeres eljárások célfokozata
Sikeres Sikertelen

P. I. P. II. M K eljárások
2014. 445 2 353 90 445
2015. 290 24 171 38 233 57
2016. 304 44 231 14 289 15
2017.01.01-től 
jogszabály alapján 
átsoroltak 373 373 373
2017. 208 34 126 34 194 14
2018. (megvalósult 
eljárások) 31 17 3 4 1 25 6

Minősített
pedagógusok 1651 121 1257 180 1 1559 92

Minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok



Pedagógus I.
5%

Pedagógus II.
49%

Mesterfokozat
7%

Kutatótanár
0%

Nem minősült pedagógusok
39%
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Minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok
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2018. évi éjárásba bekerült

A 2018. évi eljárásba jelentkezett
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2018. évi minősítési terv
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2019. évi minősítési terv

2019. évi eljárásba bekerült

A 2019. évi eljárásba jelentkezett
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Aktív mesterpedagógusok száma 
és tevékenységi köre

53

21
44

87

152
mesterpedagógus

Szaktanácsadó

Minősítési és tanfelügyeleti szakértő

Mesterpedagógusi 
pályázatot megvalósító
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Pedagógus minősítés

Segítség, támogatás a minősítési eljárás előtt:
• Pedagógusok felkészítése a minősítésre (10 órás 

akkreditált továbbképzés)
- Gyakornok fokozat – 2018. augusztus 29.
- Pedagógus II. fokozat – 2018. szeptember 
18-19.

• Tájékoztató a mesterpedagógus fokozat elérését célzó 
pályázat elkészítéséhez

- Mesterpedagógus fokozat – 2018. 
augusztus 23.

• Tantárgygondozó szaktanácsadói látogatás igényfelmérés 
alapján
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ORSZÁGOS 
PEDAGÓGIAI – SZAKMAI 

ELLENŐRZÉS
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ORSZÁGOS 

PEDAGÓGIAI – SZAKMAI ELLENŐRZÉS
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pedagógus tanfelügyelet



2019. évi 
ellenőrzési terv

23%

2018. évi 
ellenőrzési terv

33%

2017. évi 
ellenőrzési terv

12%

PSZE előtt álló

intézmények
32%

57

Teljeskörű intézményi ellenőrzések száma
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ORSZÁGOS 

PEDAGÓGIAI – SZAKMAI ELLENŐRZÉS 

TÁMOGATÁSA

Rendezvények, segítség az intézményeknek -
vezetőknek a tanfelügyelet előtt:

• 10 órás továbbképzés a PSZE-ben érintett 
intézményeknek/vezetőknek/pedagógusoknak

• Tájékoztató az intézményi önértékelés 
megvalósításához intézményfejlesztési 
szaktanácsadók bevonásával

• Szaktanácsadói látogatások igényfelmérés alapján
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PROJEKTEK
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A SALGÓTARJÁNI POK-OT ÉRINTŐ PROJEKTEK

EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása

EFOP-3.1.3-16-2016-00001
Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési 
intézkedések támogatása kiemelt projekt az 
„Esélyteremtő óvoda”

EFOP-3.1.5-16-2016-00001
A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények támogatása

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

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-
értékelési és digitális fejlesztések, innovatív 
oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása

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
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A PROJEKTEK KERETÉN BELÜL MEGVALÓSULT 
MEGYEI KÉPZÉSEK

5
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1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EFOP-3.2.13

EFOP-3.2.15-VEKOP-17
"Élmény tanulni!"

EFOP-3.1.7
"ETIPE" képzés

EFOP-3.1.3

EFOP-3.1.1

Képzések száma

Lezárult képzések

Tervezett képzések

LEZÁRULT KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐK SZÁMA

23 darab 412 fő
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EFOP-3.1.5-16-2016-00001 
A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

Országos: 450 köznevelési intézmény
Megyei: 14 iskola és 3 óvoda

Nógrád megyei eredmények:

• A KIR adattisztítási alprojekt 2018. június 30-án sikeresen befejeződött

• 14 intézmény esetében 3 mérföldkő dokumentum elkészült
(helyzetelemzés, intézményfejlesztési terv, intézkedési terv)

• 3 pedagógus műhely sikeres lebonyolítása

• 3 POK mentori megbeszélés és 7 mentorfelkészítő rendezvény megszervezése

• 18 műhelyfoglalkozás központi munkatársakkal a POK projekt munkatársak 
számára
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EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
Mérési-értékelési, és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési 

eljárások kialakítása

• Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási 
formák módszertani megalapozása

 A minőségi szakmai alapok, tartalmak és képzések biztosítása a júniusban 
sikeresen megszervezett nyári táborokhoz:

• A kompetenciamérés továbbfejlesztése 

 lezárultak a természettudományos próbamérések

• Diagnosztikus értékelési rendszer
 sikeres műhelymunka májusban, továbbiak szervezése folyamatban

„Élmény tanulni!” Pedagógus Diák

Országos 2828 fő 65 994 fő

Megyei 112 fő 2702 fő
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TOVÁBBI TERVEK A 2018-AS ÉVRE

• EFOP-3.1.5

˃ Óvodák bevonása a projektbe ( 3 érintett intézmény a megyében)

• EFOP-3.1.7

˃ A még hátralévő zárt képzés megszervezése (ETIPE képzés)

• EFOP-3.2.15

˃ „Fejlesszünk együtt” műhelytalálkozók várhatóan 2018 októberben 

• EFOP-3.2.13

˃ A pályaorientációt szolgáló mérőeszköz módszertanilag megalapozott 
alkalmazását segítő akkreditált pedagógus továbbképzés indul 2018. 
szeptemberében Salgótarjánban.



Az új tanévre nagyon 
sok vidám, érdeklődő, 
nyitott szívű és szájú 

kis- és nagygyermeket 
kívánok a megye 

minden 
pedagógusának!

Az OH Salgótarjáni 
POK munkatársai 

nevében

Selmeczi Zoltán
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