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Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy 

szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle 

kegyelmének jó sáfárai. (1Péld 4,10)



A református köznevelési rendszer



ISKOLARENDSZERÜNK – FELADATELLÁTÁSI HELYEK
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óvoda; 80

általános iskola; 107

gimnázium; 34

szakgimnázium; 15

szakközépiskola; 6

AMI; 23

gyógypedagógiai intézmény; 3

diákotthon; 23

pedagógiai szakszolgálat; 1

utazó gyp. hálózat; 1
pedagógiai szakmai 

szolgáltató; 1

Református köznevelési intézményhálózat 2018/2019



Támogatás jogcíme

2018. október 1-jei létszám (fő)

nappali esti levelező

Óvodai nevelés 6.802

Általános iskolai nevelés-oktatás 1-8.

évfolyam
30.541,5 22 –

Gimnáziumi nevelés-oktatás 10.136 946 –

Szakközépiskolai oktatás (szakmai

elméleti oktatás)
740,4 185 –

Szakgimnáziumi oktatás (szakmai elméleti

oktatás)
3.261,8 156,3 –

Alapfokú művészetoktatás 4.929

Kollégiumi nevelés, ellátás 1.590

fejlesztő nevelést, oktatást végző

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai

intézményi ellátás
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RPI rendezvények résztvevőinek száma 2017-2018

Akkreditált pedagógus továbbképzés

Intézmények által rendelt szolgáltatás

Meghirdetett rendezvény



A református szaktanácsadói rendszer





Kínálat
 Tantárgygondozó 

szaktanácsadás

 Tematikus 

szaktanácsadás (mérés-

értékelés, 

intézményfejlesztés)

 Általános 

szaktanácsadás 

 Pedagógiai-szakmai 

szolgáltatás 

tématerületei szerint



Partnerek

 Intézmények

 POK, EPSZTI

 Fenntartók

 Református Tananyagfejlesztő Csoport



Igénylés





Térítési szabályok



716 alkalom

21,05 átlag









Nyilvántartás rpi-szta.reformatus.hu

http://www.rpi-szta.reformatus.hu/






Köszönöm az együttműködést!





Együttműködések



Református hiányterületi szta-képzés
A minősítési eljárásba való bekerülés alapfeltételei az alábbiak:

 Pedagógus II. fokozat megléte

 aktív jogviszony vagy a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem 

haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejártakor 

(2019.03.31.)

 legalább 14 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai 

gyakorlat,

 pedagógus-szakvizsga, vagy az Ép.r. 35.§ (4) bekezdése szerint 

ezzel egyenértékű képzettség,

 vállalja az OH által szervezett akkreditált szaktanácsadói 

továbbképzésen való részvételt és megfelel a továbbképzésbe való 

bekapcsolódás feltételeinek,

 nem volt korábban sikertelen pedagógusminősítési eljárása,

 megfelel az OH web-felületről elérhető, meghatározott 

hiányterületeket tartalmazó táblázat valamely sorában 

meghatározott feltételeknek 



Speciális feltétel

A képzésbe, eljárásba való bekerülés feltételei között 

már szerepel, hogy csak az jelentkezhet az eljárásra, 

aki a munkáltató + a Pedagógiai Intézet jóváhagyását 

is megkapta, általuk aláírt hozzájáruló nyilatkozattal 

rendelkezik.

Ez a módszer a Pedagógiai Intézet alapos 

előkészítő, egyeztető munkáját feltételezi –

személyesen kutatva fel a saját intézményekben a 

potenciális jelölteket.



A miniszteri közleményben meghatározásra kerül a keretszám -

ebben az eljárásban összesen hány pedagógus bekerülési 

történhet meg. Ennek meghatározása történhet összesített 

létszámmal, de érintett egyházanként is.

Ha a jelentkezések száma meghaladja a meghatározott 

keretszámot, akkor a miniszter – a javaslat alapján - területi és 

szakmai szempontok alapján dönt. Javaslat a szakmai 

szempontokra:

 szakmai tapasztalata alapján több hiányterületnek megfelel

 a megjelölt hiányterületen nagyobb tapasztalattal rendelkezik

 szakmai munkája a szakterületén, illetve szűkebb és/vagy 

tágabb környezetében elismert

 van előzetes tapasztalata tudásmegosztás/intézményi 

önértékelés/országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés/pedagógusminősítés terén



Az egyház pedagógiai intézetének szervezésében végzett 

szaktanácsadói tevékenység nyomonkövetése, valamint a 

szaktanácsdói tevékenységet végző Mesterpedagógusok 

egyenletes terhelése érdekében

 negyedévente, illetve évente egyszer a Pedagógiai Intézet 

összefoglalást ad az OH részére a mesterpedagógus 

szaktanácsadóvá előlépett egyházi kollégák addigi beosztásáról 

(időpont, helyszín, szakterület ) megnevezésével

 megállapodás születik az esetleges egyház - állam közti 

szaktanácsadói átirányítás lehetőségéről



És még…



Az óvodai katechézis alapjai – 30 órás

Értékorientált vezetés (VDL) – 30 órás

Online feladatkészítés – 30 órás

Tervezett 

továbbképzések



Magyar Református Nevelés



Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt 

megtartsátok!

(1Thessz. 5,21)



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!

Dr. Szontagh Pál

igazgató

szontagh.pal@reformatus.hu

Református Pedagógiai 

Intézet

1042 Budapest, Viola utca 3-5.

www.refpedi.hu


