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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 
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• Minősítési tervbe való bekerülés feltételeinek vizsgálata 

• Részt vesz a látogatásoknak a megszervezésében 

• Elbírálja a pedagógusminősítési látogatások kijelölt 
időpontjával, helyszínével kapcsolatos kérelmeket 

• Minősítési eljárások adminisztrálása 

• Minősítési szakértők munkájával kapcsolatos adminisztratív 
feladatok 

 



• 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 a látogatásoknak a megszervezésében 

• 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 szolgáltatások-SZAKTANÁCSADÁS   

Szaktanácsadó mesterpedagógusok száma Heves 
megyében:  81 

 

Az általuk ellátott tantárgygondozói és tematikus 
szakterületek száma:  

23 terület 

 



Oktatási Hivatal Igényfelmérőjében kért, és 
ellátott szakmai feladatok- SZC 
intézményeiben 

• Az intézményvezetés támogatása az intézményi 
pedagógiai célok elérését segítő intézményi 
környezet kialakításában és fenntartásában-egyéni 
tanácsadás 

• A pedagógusok egymástól való tanulásának 
támogatása hospitálások ösztönzésével, csoportos 
tanácsadással- bemutató órák, műhelyek 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
integrációját segítő szaktanácsadás a pedagógusok 
számára-egyéni tanácsadás 

 



• Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel 
küzdő gyermekek, tanulók fejlesztését segítő 
szaktanácsadás a pedagógusok számára 

• Az intézmény szervezeti tanulásának támogatása 
annak érdekében, hogy megismerje azokat az 
eljárásokat, gyakorlatokat, amelyekkel megelőzhető 
a konfliktus helyzetek kialakulása 

• A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok 
erőszakmentes, konstruktív kezelésére 



• Esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezési tevékenységet 
elemző, módszertani és fejlesztést támogató 
szaktanácsadás- egyéni tanácsadás 

• Intézményi intézkedési terv elkészítését, 
felülvizsgálatát segítő szaktanácsadás- egyéni 
tanácsadás 

• Az országos kompetenciamérés helyi eredményeinek 
elemzéséhez a FIT elemző szoftver alkalmazási 
lehetőségeinek a bemutatása, a fejlesztési irányok 
meghatározásának támogatása 
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• Esélyteremtés- egyéni látogatás 

• Kollégiumi szakterület 

• A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére 
nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot 
segítő közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb 
információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, e 
körből tájékoztatás adása 

• A köznevelés rendszerét érintő kérdésekben 
információk közvetítése azok értelmezésének 
segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok 
részére 

 
 



• Fórumok, továbbképzések szervezése tanulók és 
diákönkormányzatok részére- egyéni tanácsadás 

•Támogatás a pedagógus portfóliójának 
elkészítésében- előadás, konzultáció 

•Fizika, Természetismeret- egyéni tantárgygondozó 
szaktanácsadás 

•Szakmai munkaközösségek, pedagógusok tudásszint- 
és képességmérő eszközeinek felülvizsgálatához 
támogatás nyújtása- egyéni tanácsadás 

 

 

 



• Rendszeres tájékoztatás a köznevelést érintő 
változásokról- konferencia, szakmai napok (őszi, 
tavaszi), honlap 

• Az iskolai adatszolgáltatás adatainak értelmezése 
(lemorzsolódás)- egyéni tanácsadás 

• Támogatás a pedagógus önértékelés elvégzéséhez- 
egyéni tanácsadás 

• Támogatás a vezetői önértékelés elvégzéséhez- 
képzés 

 



• Matematika, történelem, német nyelv- 
tantárgygondozó szaktanácsadás 

• Nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, 
nevelési-oktatási programok a kiválasztásához 
szakmai tájékoztatás nyújtása- egyéni 
tantárgygondozó tanácsadás 

 



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 

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 



Jó gyakorlatok- SZC bázisintézményeiben 

Idegennyelvi témahét 

• Új módszerek az angol nyelv oktatásában 

• Új módszerek a német nyelv oktatásában 

Kommunikálunk 

• Cél a tanulók kommunikációs készségének 
fejlesztése, erkölcsi nevelés 

Alternatív konfliktuskezelési módszerek és alkalmazási 
lehetőségeik az iskolában 

 

 

 



ÖKO nap 

• Ezeken a napokon szervezett programokkal hívják fel 
a tanulók figyelmét az egészséges életmód 
fontosságára, valamint a környezettudatos 
viselkedésre. 

A drámapedagógiai módszerek alkalmazhatósága a 
kommunikációban 



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
érdekében korai jelző és pedagógiai támogató 

rendszer működtetése 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, 
akinek az adott tanévben a tanulmányi 
átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a 
megelőző tanévi átlageredményéhez képest 
legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében 
komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések 
alkalmazása válik szükségessé. 

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati 
intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok 
munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő 
tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. 



Pedagógiai szakmai szolgáltatás- A lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai 
jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése. 

A Hivatal a KIR részeként rendszerként működteti 

 a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai 
támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai 
támogató rendszert a nappali rendszerű oktatást 
folytató, illetve a felnőttoktatást nappali munkarend 
szerint folytató nevelési-oktatási intézményektől 
begyűjtött személyazonosításra alkalmatlan, összesített 
statisztikai adatok alapján. 



A KIR adatbázisában tárolt valamennyi adat statisztikai 
célra feldolgozható, és statisztikai felhasználás 
céljára személyazonosításra alkalmatlan módon 
átadható.  

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és 
pedagógiai támogató rendszer (a továbbiakban: 
támogató rendszer) a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása 
céljából a tanulói előrehaladás iskolai szintű nyomon 
követését szolgáló informatikai rendszer. 



Intézményi adatszolgáltatás 

• Feladatellátási helyenként összesítve 

• Évfolyamonként és tantárgyankénti bontásban 

• Adott tanév első félévére vonatkozólag febr. 10-ig 

• Adott tanév második félévére vonatkozólag június. 
30-ig 

 



• A statisztikai adatok magukban foglalják azon 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszám szerint 
összesített adatát, akik számára pedagógiai támogatás 
indokolt az alábbi okokból: 

• a) *  tudásuknak a tanév végi vagy félévi értékelésekor és 
minősítésekor az egy tizedesjegyig számított tanulmányi 
átlageredmény a magatartás és szorgalom értékelését, 
minősítését nem beleszámítva nem éri el a közepes (3) 
szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, 
és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-
oktatásban vesznek részt, vagy egy félév alatt vagy a 
megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást 
mutat; 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200229.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200229.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200229.kor


• félévkor vagy a tanítási év végén tudásuk 
értékelésekor és minősítésekor egy vagy több 
tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kaptak; 

• c) félévkor vagy a tanítási év végén a magatartás 
minősítésekor rossz (2) minősítést kaptak; 

• d) félévkor vagy a tanítási év végén a szorgalom 
minősítésekor hanyag (2) minősítést kaptak; 

• e) évismétlésre kötelezettek; 

 



• adatszolgáltatási időszakra vonatkoztatva 50 tanítási 
órát és egyéb foglalkozást elérő igazolatlan 
hiányzással rendelkeznek; 

•  szülői kérésre magántanulók vagy akiknek szülői 
kérésre a magántanulóvá minősítése folyamatban 
van; 

• a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
szerint menekültek, oltalmazottak, menedékesek; 

• i) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint 
veszélyeztetettnek minősülnek; 

 



• a Gyvt. szerint ideiglenes hatállyal elhelyezettek vagy 
nevelésbe vettek vagy 

Az alábbi feltételek közül legalább kettő fennáll: 

• a 100 tanítási órát és egyéb foglalkozást elérő igazolt 
mulasztással rendelkeznek, 

• kiemelt figyelmet igénylő tanulók a kiemelten tehetséges 
tanulók kivételével, 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, 

• általános iskolai nevelés-oktatásban vesznek részt, és 
betöltötték a tizenhatodik életévüket, 

• a középfokú nevelés-oktatásba tizenhatodik életévük 
betöltését követően léptek be. 

. 



Az összesített adatok a nevelési oktatási intézmények 
fenntartói számára is megtekinthetők 

A Hivatal azok alapján javaslatot tesz a pedagógiai 
eredményességet javító intézkedésekre és biztosítja 
a nevelési-oktatási intézmény és fenntartója 
számára szükséges pedagógiai-szakmai támogatást, 
valamint március 31-éig, a második félév 
tekintetében augusztus 10-éig értékeli az intézményi 
szintű beavatkozások előrehaladását, és arról április 
30-áig, illetve a második félév tekintetében 
augusztus 31-ig tájékoztatja a nevelési-oktatási 
intézményt és fenntartóját. 



A támogató rendszer segítségével azonosított 
figyelmeztető jelek alapján és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatás javaslatainak figyelembevételével a 
nevelési-oktatási intézmény olyan pedagógiai 
intézkedéseket alkalmaz, amelyek keretében 
korszerű, tanulóközpontú nevelési-oktatási 
eszközökkel, az iskolai sikerességet támogató 
együttműködésekkel segíti a tanuló előrehaladását, 
kiemelt figyelemmel a képességek, készségek 
kibontakoztatására, az esélyteremtést szolgáló 
tevékenységekre. 



• A Hivatal október 30-áig tájékoztatást ad a 
miniszternek a megelőző tanév járási szintű 
adatainak megoszlásáról, és áttekintést ad az 
intézményi, valamint a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatás részéről megtett intézkedésekről. 

• A miniszter a Hivatal által adott tájékoztatás alapján 
január 31-éig összefoglaló jelentést készít a Kormány 
számára a megelőző év összesített adatairól és 
intézkedéseiről. 

 



Tendenciák 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 
csökkent- szakgimnáziumban, és szakközépiskolában 
is (kb. 3 %).  

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma és 
aránya legmagasabb 9.évfolyamon- 
szakgimnáziumban: 155 fő 4,07 % 

Összesen 8,63 % a 4 évfolyamon 

Szakközépiskola: 

9. évfolyam 304 fő, 7,99% 

 

 

 



A lemorzsolódás két fő veszélyeztetettségi tényezője 
szerint az érintett tanulók száma szakgimnázium 

• A 2,5 tanulmányi átlageredményt el nem érő 
tanulók száma-összesen 328 fő, ebből 144 fő 9. 
évfolyamon  

• A tanulmányi átlaga 1,1 mértékben romlott tanulók 
száma szakközépiskola összesen 43 fő, ebből 32 fő 9. 
évfolyamon 



Elégtelen osztályzatot kapott, évismétlésre kötelezett tanulók 
száma, és aránya is 9. évfolyamon a legmagasabb 
szakgimnázium és szakközépiskola tekintetében is 

Elégtelen osztályzatok száma legmagasabb: 

• Matematika 

• Magyar irodalom 

• Történelem 

• Idegen nyelv 

• Szakmai elmélet 

• Szakmai gyakorlat 

 



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 1000 

• 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 

 



AZ OKTATÁSI HIVATAL KÖZNEVELÉSI PROGRAMOK 
FŐOSZTÁLYÁVAL VÉGZENDŐ POK 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 

40 

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 
 



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


PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS 

  Őszi Pedagógiai Napok  

  2018. október 15-
november 15. 

• Workshop 

• Műhelymunka, bemutató órák, szakmai 
előadások 

Meghívott előadók, POK munkatársak, 
szaktanácsadók közreműködésével 

 



 
SIKERES TANÉVET, ÉS JÓ EGYÜTTMŰKÖDÉST KÍVÁN AZ 

EGRI POK! 

 

 


