Rendkívüli eljárások, kreatív megoldások
az Oktatási Hivatal szervezésében

NPK küldöttgyűlés
Eger
2020. 10.07

Óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek és tanköteles
tanulók nyilvántartása
2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek
nyilvántartását.
Az óvodaköteles gyermekek és tanköteles tanulók nyilvántartása:
- komplex nyomon követő rendszer,.
- adattartalma alapján megállapítható az óvodakötelezettség/tankötelezettség teljesítése, illetve nem
teljesítése, valamint a halasztásra vonatkozó információk (óvodakezdés/tankötelezettség megkezdésének
halasztása, illetve külföldön történő teljesítése)
- a nyilvántartásban jelenleg 1 350 000 gyermek/tanuló szerepel.
2020. január 1-jétől szintén az Oktatási Hivatal feladatkörébe került az óvodakötelezettség/tankötelezettség
külföldön történő teljesítésére vonatkozó szülői bejelentések nyilvántartása és 2020. szeptembertől a középfokú
iskola kijelölése is egyes tanulók esetében.

Az iskolarendszerű szakképzés kiválása 2020. július 1től a köznevelési ágazatból

A köznevelési információs rendszer (KIR) mellett megjelenő szakképzési
információs rendszer (SZIR)
Az Szkt. szerinti szakképző intézmények nyilvántartására szolgáló szakképzési információs rendszert
(SZIR) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal működteti, mely a köznevelési információs
rendszertől elkülönülten működik, de azzal egyes szakmai programok (érettségi vizsgák lebonyolítása,
középfokú iskolai felvételi, OKM stb.) sikeres lebonyolítása érdekében kommunikál.
A szakképző intézmények, illetve tanulóik, alkalmazottaik adatait 2020. július 1-jétől a SZIR tartja nyilván,
azok már nem részei a KIR-nek. Azon köznevelési intézmények, melyek szakképzési alapfeladatot
továbbra is ellátnak, a KIR-ben maradnak.
Az iskoláztatási támogatás, az egészségügyi szolgáltatások, illetve egyéb állami juttatások kapcsán a
szakképző intézmények esetében már a SZIR-ből történnek az adatszolgáltatások az államigazgatási
szervek felé.

Szakképzésbe átkerült szaktanácsadók, szakértők helyzete
2020. szeptember 1-től
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Érettségi vizsgák 2020 október november
Az 2020. október-novemberi vizsgaidőszak általános szabályai lényegében azonosak lesznek a korábban
megszokottakkal:
- ősszel csak a kijelölt intézményekben lehet érettségire jelentkezni és vizsgát tenni,
- a jelentkezés augusztus legvégén kezdődött és – a hétvégére való tekintettel – szeptember 7-én zárult,
- az időpontok, határidők megjelentek a tanév rendjében,
- a részletes információk megtalálhatók az OH honlapján.
Mindemellett a 2020. május-júniusi vizsgaidőszak néhány következményét is számításba kell majd venni:
- a szokásosnál lényegesen többen tesznek előrehozott vizsgát
- a kormányhivatalok a szokásosnál több vizsgáztató intézményt jelöltek ki, 377 iskola
- a vizsgázók egy jogszabályban meghatározott köre számára bizonyos vizsgák térítésmentesek lesznek.

Vizsgaszámok összehasonlítása:

2003

2019

2020

Összes középszintű

18 823

5 108

26 440

Összes emelt szintű

3 823

6 734

8 577

Összesen

22 646

11 842

35 017

A PÁLYAVÁLASZTÁST ÉS TOVÁBBTANULÁST
TÁMOGATÓ
DIGITÁLIS MÉRÉS A 8.
Nyolcadik évfolyamos tanulók pályaorientációját támogató rendszer
ÉVFOLYAMOSOK SZÁMÁRA
2011. évi CXC. törvény 80. § (1a) értelmében a 2020/2021. tanévben 2020. szeptember
21. és október 12. között, minden 8. évfolyamos tanuló számára kötelező.
A rendszer célja, hogy az adott tanévben 8. évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a
válaszai alapján hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai továbbtanulási irányokról,
valamint saját érdeklődésének főbb területeiről és néhány – a továbbtanulás
szempontjából lényeges – kompetenciájáról.
A rendszer a kitöltő személy anonimitásának biztosítása mellett lehetővé teszi, hogy a
kitöltés ténye ellenőrizhető módon dokumentálható legyen.
Jellemzők: 45 perces időkeret, iskolában vagy esetleg otthon is kitölthető.
A támogató rendszert az Oktatási hivatal biztosítja webes elérhetőséggel az érintett
iskolák, tanulók részére.

Az általános iskolákat augusztusban tájékoztattuk az ezzel kapcsolatos feladataikról.

2019/2020. és 2020/2021. tanévre az egyéni munkarendi kérelmek
egyéni munkarend engedélyezése (10.05.)

2019/2020-as tanévre vonatkozó
kérelmek
kérelmek száma: 2306

2020/2021-es tanévre vonatkozó
kérelmek
kérelmek száma: 6518

ebből helyt adó döntések száma: 1528 ebből helyt adó döntések száma: 5070

ebből elutasító: 778

ebből elutasító: 1448

Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások
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Az online megtartott
továbbképzéseken mennyi
pedagógus vett részt a
pandémia alatt?

928

Pedagógusminősítés, tanfelügyelet
a 8/2020. (IV./02.) EMMI határozat rendelkezett a pedagógusminősítési és tanfelügyeleti
eljárásoknak az országos veszélyhelyzettel összefüggő eltérő megszervezéséről.
Ugyanezen határozat alapján a Hivatal a 2020. évi tanfelügyeleti eljárások közül a nem
megvalósultakat törölte és a 2021. évben szervezi újra így 2020. év második félévben nem
kerülnek megszervezésre tanfelügyeleti látogatások. A 20201. évre elkészült az
országos tanfelügyeleti terv amelyről az érintetetteket a Hivatal határidőben értesíti a
augusztus végén.
Az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzésekről szóló 222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

Pedagógusminősítés
2020. év végéig minősülők száma
(már lezajlott az eljárás,
folyamatban van az eljárás, van
kijelölt időpontja).
Általánosságban elmondható, hogy
naponta mintegy 20 látogatás kerül
törlésre – általában a
vírushelyzetre való hivatkozással,
melyek újra szervezése már csak
2021. első félében lehetséges. A
2020. évi minősítések 83%-át
sikerült erre az évre újra szervezni

Célfokozat

Eljárásban aktív

Pedagógus I. fokozat

2.761

Pedagógus II. fokozat

7.341

Mesterpedagógus
fokozat

2.101

Kutatótanár fokozat

Összesen

17

12.220

A nyári speciális eljárásban minősültek adatai

Pedagógus I.
Pedagógus II.
Összesen

Eljárásba
bekerültek száma

Minősültek száma

Sikeresen
minősültek száma

Átlageredmény
(%)

520
26
546

517
28
545

512
28
540

87,6
94,4
88,0

2021. évi eljárásba bekerültek száma
Célfokozat

Pedagógus I.
Pedagógus I. NOKS
Pedagógus II.
Mesterpedagógus
Mesterpedagógus megújító eljárás
Kutatótanár
Kutatótanár megújító eljárás
Mesterpedagógus – szakértő
Mesterpedagógus – szaktanácsadó
Mesterpedagógus – egyházi szaktanácsadó
összesen

Bekerültek száma (fő)
2.194
10
6.204
1.285
173
16
25
141
78
6
10.132

