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I. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkaterve 

“Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: 

igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. 

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” 

(Weöres Sándor) 

 

A Jász – Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásához, a tanév 

rendjéhez igazodva készítette el Munkatervét a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 34. § (5) előírása szerint. 

A Jász – Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak maradéktalan 

ellátását az elvárások és a realitások pontos számbavételével képes teljesíteni. Az elvárásokat a 

jogszabályok, a Jász – Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai 

alapdokumentumában rögzítettek fogalmazzák meg, a teljesítőképességet pedig mindaz a 

humánerőforrás és tárgyieszköz vagyon, amellyel jelenleg rendelkezünk. Mindezek alapos ismerete 

a Jász – Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat eredményes és hatékony elindulási és 

működési útjának záloga, melynek teljesüléséért a magasabb vezetők felelősek, azaz a 

Szakszolgálati Igazgatótanács. A magasabb vezetők felelősek azért, hogy az Intézmény aktuális 

helyzetét és a további sikeres működés céljait, feladatait minden dolgozóval megismertessék, 

elfogadtassák és a Munkatervben foglaltakat teljesíttessék. 

A Munkaterv teljesítése a Jász – Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat minden 

alkalmazottjára nézve kötelezettség, az abban tervezettek megvalósítása munkaköri feladat, mely 

azonban elhivatottság, motiváltság, szakmai együttműködés és a közös célba vetett töretlen hit 

nélkül nem lehet eredményes. 

 

A megyei pedagógiai szakszolgálati feladatellátás bemutatása 

Bevezetés 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat az érvényben levő 2011. évi CXC. 

törvény (Nemzeti Köznevelési Törvény) 4. § (1) g) alapján meghatározott köznevelési intézmény, 

mely a Törvény 18.§ (2) és a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet (a továbbiakban szakszolgálati 

rendelet) 4-30. §, valamint a 31-38. § szerint látja el feladatait. Az intézményben folyó munkát az 

intézmény Szakmai Alapdokumentuma (SZA), Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), a 

Közalkalmazotti Szabályzat (KSZ), valamint a szakterületi, a szakalkalmazottak által elfogadott 

Folyamatleírások (FL) szabályozzák. A székhely- és az egyes tagintézmények éves munkatervei és 

saját, heti ütemtervei képviselik a szabályozás helyi szintjét, melyek szervesen illeszkednek az 

Intézmény éves munkatervébe. Ez az egységesség biztosítja a székhely- és a tagintézmények 

összehangolt működését, az egyes tagintézményekben a saját stratégiai irányvonalak kijelölését, 

azok szerves beillesztését az Intézmény stratégiai tervébe, így körvonalazva a folyamatos fejlesztés 

lehetőségét az Intézmény és tagintézményei számára. 

 

Bemutatkozás 
Intézményünk, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat legfontosabb adatait a 

Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Intézmény Szakmai Alapdokumentumának főbb 

pontjai alapján emeljük ki. 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye  

Tankerület megnevezése: KL1K Szolnoki Tankerülete  

OM azonosító: 202794 

Hivatalos neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentumának 

megfelelően a pedagógiai szakszolgálati feladatokat és azok feladatellátási helyeit mutatja az 

alábbi táblázat: 
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I. Székhely 

 Szolnok, Aradi 

utca 20 

          

II

. 

Tagintézmények 

1

. 

JNSZMPSZ 

Jászberényi 

Tagintézménye  

5100 Jászberény, 

Nagytemplom utca 

1. 

          

2

.  

JNSZMPSZ 

Jászberényi 

Tagintézménye  

Tagintézmény 

telephelye: 

5130Jászapáti Vasút 

út 2, Levelezési 

cím: Hősök tere 9. 

          

3

.  

JNSZMPSZ 

Karcagi 

Tagintézménye 

Karcag, 

Kisújszállási út 45. 

          

4

.  

JNSZMPSZ 

Kunszentmártoni 

Tagintézménye 

Tiszaföldvár, 

Malom út 1. II. em 

          

5

.  

JNSZMPSZ 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

Telephelye 

Kunszentmárton, 

Kölcsey Ferenc út 

7. 

          

6

.  

JNSZMPSZ 

Mezőtúri 

Tagintézménye 

Mezőtúr, Földvári 

út 61/6. I. em. 

          

7

.  

JNSZMPSZ 

Szolnoki 
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Tagintézménye 

Szolnok, 

Városmajor út 65/a 

8.  JNSZMPSZ 

Szolnoki 

Tagintézmény 

Újszászi Telephely 

Újszász, Iskola út 8. 

          

9

.  

JNSZMPSZ 

Törökszentmiklósi 

Tagintézménye 

Törökszentmiklós, 

Almásy út 25 

          

10

. 

JNSZMPSZ 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

Fegyverneki 

Telephely 

Fegyvernek, Szent 

Erzsébet út 167/a 

          

11

. 

JNSZMPSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

Tiszafüred, Fő út 26 

          

12

. 

JNSZMPSZ 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 

Még nem jött létre, 

tervezetten 2015 

októberében indul. 

          

 

Székhelye:5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

Tagintézmények és telephelyek megnevezése 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye:5100 Jászberény, Nagytemplom utca 1. 

Tagintézmény telephelye: 5130Jászapáti Vasút út 2, Levelezési cím: Hősök tere 9. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:5430 Tiszaföldvár, Malom utca 1. II. emelet 

Tagintézmény telephelye:5440 Kunszentmárton, Kölcsey Ferenc út 7. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5400 Mezőtúr, Földvári út 61/6. I. em. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5000 Szolnok, Városmajor út 65/A 

Tagintézmény telephelye: 5052 Újszász, Iskola út 8. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5350 Tiszafüred, Fő út 26. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 25. 

Tagintézmény telephelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 167/a. 
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Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

Alapító szerv neve:                                        Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója:                           emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye:                                        1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve:                                              Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Fenntartó székhelye:                                      1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

Típusa: pedagógiai szakszolgálati intézmény 

OM azonosító: 202794 

Köznevelési és egyéb alapfeladatai: 

Székhelyintézmény: 5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

pedagógiai szakszolgálati feladat 

szakértői bizottsági tevékenység 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

Tagintézmények:    gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

konduktív pedagógiai ellátás 

gyógytestnevelés 

iskolapszichológiai,óvodapszichológiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi körei, feladatai és tevékenységei a 

következők:  

 

Székhelyintézmény, szakértői bizottsági tevékenység: illetékessége Jász-Nagykun-Szolnok 

megyére terjed ki, a sajátos nevelési igény megállapítása, vagy kizárása, a vizsgálat alapján 

szakértői vélemény készítése, valamint továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás révén. 

 

Tagintézmények: az illetékességi területen (járás/tankerület) működő nevelési oktatási 

intézmények és az önként jelentkező szülők, pedagógusok által vizsgálatra, tanácsadásra, terápiás 

ellátásra küldött gyermekek - tanulók pedagógiai szakszolgálati ellátása. Diagnózis felállítása, 

szakértői és szakterületi vélemények készítése és a megfelelő ellátás (korrekciós és terápiás 

gondozás) megszervezése, megvalósítása. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat jellemző profilja 
A pedagógiai szakszolgálat munkája szakszolgálati jellegű és közérdekű - közcélokat szolgál. A 

Nemzeti Köznevelési Törvény határozza meg a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, az alábbiak 

szerint:  

A 18. § (1) értelmében  a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási 

intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. 

(2) Pedagógiai szakszolgálat 

a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 

b) a fejlesztő nevelés, 

c) szakértői bizottsági tevékenység, 

d) a nevelési tanácsadás, 

e) a logopédiai ellátás, 

f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

g) a konduktív pedagógiai ellátás, 

h) a gyógytestnevelés, 
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i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 

j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 

A pedagógiai szakszolgálatunk székhely- és tagintézményeiben magasan és sokoldalúan képzett 

klinikai és tanácsadó szakpszichológusok, pszichológusok, szakvizsgázott gyógypedagógusok és 

fejlesztő pedagógusok elhivatott, felelősségteljes hozzáállással várják, fogadják és ellátják a 

segítségért fordulókat: gyermekeket, szüleiket, pedagógusaikat. Képzettségük lehetővé teszi, hogy a 

problémák többségét megfelelő módon, határidőre orvosolják, illetve kompetencia határaikat 

ismerve megfelelő ellátó szervhez irányítják azokat, akiknek nem tudnak kielégítő ellátást 

biztosítani. 

 

Tárgyi feltételek: 

Székhelyintézmény, Főigazgatóság  

A Főigazgatóság a Mária út 19. szám alatti épület jobb szárnyában, az első emeleten helyezkedik el. 

Itt található a szakszolgálati titkárság, a főigazgató és a szakmai és koordinációs igazgató helyettes 

irodája, a tehetségkoordinátor, a rendszergazdák irodája, illetve a gazdasági és HR iroda. Az irodák 

száma az ellátott feladatnak megfelelő. Az informatikai eszközellátottság kielégítő. 

 

Székhelyintézmény, Pályaválasztási Tanácsadás 

A Főigazgatóság a Mária út 19. szám alatti épület jobb szárnyában, az első emeleten helyezkedik el. 

Egy közös, saját erőből felújított irodában fejti ki jelzett tevékenységét a három pályaválasztási 

tanácsadást végző szakember. 

 

Székhelyintézmény, Megyei Szakértői Bizottság 

A Megyei Szakértői Bizottság a Székhelyintézmény, Aradi utca 20. száma alatt és a Mária út 19. 

szám alatt, a földszinti szobákban dolgozik. A vizsgáló szobák száma nem kielégítő, vannak olyan 

vizsgálók, ahol két-két szakember dolgozik párhuzamosan, itt a térelválasztást szekrénysorokkal, 

önerőből megvalósította a SZB, azonban az akusztikai hatások, mint zavaró körülmények ebben a 

helyzetben nem kivédhetők. 

 

Tagintézmények 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye, 

Jászberény, Nagytemplom utca 1. szám alatt dolgozik. Az épület állaga, a vizsgáló és 

terápiás szobák száma nem elegendő a megnövekedett feladat megvalósításához. Az 

épületben az I. emeleti szint hozzáférése balesetveszélyes, és munkavédelmi intézkedéseket 

vonhat maga után. Informatikai eszköztáruk az Educatio eszköztámogatása révén bővült, 

azonban még mindig alacsony szinten rendelkeznek. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény 

Jászapáti Telephely, Jászapáti, Hősök tere 9. szám alatt dolgozik 2015. szeptember 1-jétől. 

Az épület állaga elfogadható, a vizsgáló és terápiás szobák száma elegendő, a szobák 

felszerelése, feladathoz való adaptálása jelenleg is zajlik. Informatikai eszköztáruk 

kialakítása az Educatio eszköztámogatása révén valósul meg, mely a továbbiakban bővítésre 

szorul.  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye, Karcag, 

Kisújszállási út 45. szám alatt dolgozik. A szépen felújított ügyviteli helyen a feladatellátás 

zavartalan, a munkafeltételek a szakemberek pozitív hozzáállása révén sokat javultak. 

Informatikai eszközökkel alacsony szinten rendelkeznek, csekély bővítést az Educatio 

eszköztámogatása révén sikerült megvalósítani.  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni 

Tagintézménye egyrészt Tiszaföldvár, Malom utca 1. II. emeleten, másrészt 

Kunszentmárton, Kölcsey Ferenc út 7. szám alatt dolgozik. A tiszaföldvári épület állapota, 

az irodák száma és állapota a feladatellátásnak megfelelő, a kunszentmártoni telephely, 

melybe visszaköltözik a feladatellátás, megfelelő a pedagógiai szakszolgálati feladatok 
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ellátásához. Informatikai eszközökkel alacsony szinten rendelkeznek, csekély bővítést csak 

az az Educatio eszköztámogatása révén sikerült megvalósítani.  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye,  

Mezőtúr, Földvári út 61/6. I. emeletén fejti ki tevékenységét. Az épület állapota, a vizsgáló 

és terápiás szobák száma az ellátott feladatnak megfelelő, a munkatársak szorgalma, 

kreativitása révén esztétikus. Informatikai eszközökkel alacsony szinten rendelkeznek, 

eszközparkjuk szegényes, csekély bővítést csak az az Educatio eszköztámogatása révén 

sikerült megvalósítani.  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye, 

Szolnok, Városmajor út 65/A szám alatt, illetve telephelyén, Újszász, Iskola út 8. szám alatt 

fejti ki tevékenységét. A szolnoki épület állapota a Működtető nyári állagjavító munkálatai 

révén sokat javult, a vizsgáló és terápiás szobák száma viszont az ellátott feladat 

mennyiségétől jelentősen elmarad. Informatikai eszközökkel nagyrészt rendelkeznek, de a 

létszámadatokhoz mérten az eszközpark bővítése elengedhetetlen. Az Újszászi Telephelyen 

az épület állapota kitűnő, a vizsgáló és terápiás szobák száma az ellátott feladatnak 

megfelelő. Ugyanakkor informatikai eszközparkjuk szegényes. A tagintézményben és 

telephelyen az eszközpark terén csekély bővítést csak az az Educatio eszköztámogatása 

révén sikerült megvalósítani.   

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézmény, 

Tiszafüred, Fő út 26. szám alatt dolgozik. Az épület állapota nagyon jó, a vizsgáló és 

terápiás szobák száma az ellátott feladatnak megfelelő. Az informatikai eszközpark azonban 

jelentős fejlesztésre szorul, csekély bővítést csak az az Educatio eszköztámogatása révén 

sikerült megvalósítani.  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi 

Tagintézmény, Törökszentmiklós, Almásy út 25., illetve telephelyén,  Fegyvernek, Szent 

Erzsébet út 165. szám alatt dolgozik. A törökszentmiklósi épület állapota elfogadható, bár a 

tetőszerkezet jelentős javításra szorul, a vizsgáló és terápiás szobák száma nem elegendő. A 

Fegyverneki Telephely kialakítása megtörtént, esztétikus szobákban zajlik a feladatellátás, 

rendkívül szegényes bútorok között . A tagintézmény és telephelye szegényes informatikai 

eszközbázisa az elkövetkező időszakban jelentős fejlesztést igényel, csekély bővítést csak az 

az Educatio eszköztámogatása révén sikerült megvalósítani.  

 

A JNSZMPSZ személyi feltételei 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozik 151 (11) dolgozó, ebből 

120 (10) szakdolgozó: 34 (4) fő pszichológus (1 fő félállásban), 69 (5) gyógypedagógus, 4(1) fő 

fejlesztő pedagógus, 2 fő pedagógus, 4 fő konduktor, 7 fő gyógytestnevelő. A szakszolgálati 

munkát intézményi szinten összesen 26 (1) fő ügyviteli alkalmazott segíti. Közhasznúak száma: 5 fő 

 

A JNSZMPSZ gazdálkodása 
Mivel az Intézmény gazdaságilag nem önálló, így az alapellátáshoz szükséges feltételek biztosítása 

a fenntartó KLIK és a működtető önkormányzatok feladatkörébe tartozik, törvényben szabályozott 

keretek között. E kereteken és határokon belül lehet és kell is fejlesztenünk, lehetőség szerint. 

  

Működési alapelvek és célok  
Az Intézmény minden alkalmazottja fontosnak tartja, hogy valamennyi korcsoport számára 

támogatást nyújtson, a közneveléshez való egyenlő hozzáférés lehetőségének segítése révén, a 

megye minden kisgyermeke, tanulója részére, minőségi pedagógiai szakszolgálati ellátás 

biztosításával, születéstől a 23. életévig (SNI), és az óvodától a középiskola befejezéséig (BTMN és 

egyéb kategóriák esetében). 

  

Tagintézményeink ellátandó gyermek/tanulólétszámának alakításánál elsődleges szempont, hogy 

döntően járási/tankerületi lakhelyűek/tartózkodási helyűek, illetve ott köznevelési intézményben 

jogviszonyt létesítettek vehessék igénybe a szolgáltatást. 
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A Székhelyintézmény SZB ellátandó gyermek/tanulólétszámának alakításánál egyetlen szempont, 

hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyei lakhelyűek/tartózkodási helyűek, vehessék igénybe a 

szolgáltatást. 

 

Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a különböző köznevelési intézményekre fókuszálva 

Működési alapelvek és célok: Óvodák 

 A szülők számára biztosított előzetes tájékoztatással a tagintézmények segítsék elő a 

gyermekek harmonikus fejlődését és beilleszkedését a közösségbe. 

 A tagintézmények programkínálatukkal és családias légkörükkel nyújtsanak optimális 

feltételeket a gyermeki személyiség kiegyensúlyozott fejlődéséhez. 

 Saját mindennapos tevékenységükkel a tagintézmények segítsék elő az egészségnevelés 

stratégiai programjának kidolgozását és megvalósítását. 

 Működési feltételeiknek javítása érdekében a székhely és tagintézmények használják ki a 

pályázati lehetőségeket. 

 A pedagógiai szakszolgálat szakemberei folyamatos szakmai képzéssel, továbbképzésekkel, 

önműveléssel emeljék a szakmai munkájuk színvonalát. 

 A tankötelezettségi életkor eltolódása, mind az óvoda-iskola közti átmenet probléma-

mentesítése, indokolttá teszi az iskola-óvoda kapcsolat erősítését. 

 

 Működési alapelvek és célok: Óvoda - iskola átmenet 

 Az óvoda - iskola kapcsolatrendszerének hatékonyabbá tételének pedagógiai szakszolgálati 

támogatása, a gyermekek neveltségi szintjének emelése tanácsadás, terápiás beavatkozások 

révén. 

 A két nevelési területben rejlő módszertani lehetőségek támogatott közelítése egymáshoz, 

adaptív szakmai párbeszédek kezdeményezése: a tanítók óvodai látogatásának gyakoribbá 

tétele, a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése, a szupervízió lehetőségének 

megteremtése, a partneri kapcsolatrendszer javítása, valamint mindezek dokumentálása a 

tagintézmények munkaterveiben, heti ütemterveiben. 

 Kérésre az első osztály „bevezető” időszakának differenciált, szakszerű támogatása. 

 Az alsó tagozatos órák hatékonyabb közelítése a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 A gyermeki motiváció megőrzése az alsó tagozaton. 

 

Működési alapelvek és célok: Általános Iskolák 

 Az általános iskolák készségek és képességek megalapozásában végzett feladatainak 

megerősítése, a készségfejlesztés feltételeinek támogatása. 

 A általános iskolák rendelkezzenek az átjárhatóság megkönnyítése érdekében a diákok 

fogadásához szükséges differenciált, egyéni fejlesztőprogramokkal, hatékonyabban 

működjenek együtt az átjárhatóság biztosításában a társintézményekkel. E folyamatot a 

pedagógiai szakszolgálat intenzív támogatással könnyítse. 

 Az intézmények végezzenek induló képességmérést az egyéni képességek 

feltérképezéséhez. E tevékenységben a pedagógiai szakszolgálat – kérésre - nyújtson 

segítséget, biztosítson segédanyagot. 

 A tanítók szakszolgálati megtámogatása abban, hogy hatékonyabban valósítsák meg az 

eredményes tanulás szokásainak kialakítását az alapozó szakaszban, s ez tükröződjön vissza 

az alsós műhelyközösségek szakmai tapasztalatcseréje, a nevelést-oktatást végző, és a 

pedagógiai szakszolgálati intézmények tapasztalatcseréje folyamán.   

 A pedagógusok törekedjenek tanulás módszertani ismereteinek bővítésére, különös 

tekintettel az SNI és BTMN gyermekek, tanulók sikeres együttnevelésének, 

együttoktatásának modelljei megismerésében; tanácsadásért, konzultációért forduljanak a 

pedagógiai szakszolgálat szakembereihez. 
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 A tanulók fejlesztésének előtérbe helyezése; az erre vonatkozó többlet órák tervezése 

tartalmi szempontból legyen átgondolt. A pedagógiai szakszolgálat e területen biztos 

támogatást nyújthat a köznevelés szakembereinek. 

 A pedagógiai szakszolgálat támogatást biztosít a gyakorló pedagógus szakembereknek a 

fejlesztő/rehabilitációs órák szervezése, az átgondoltabb iskolai fejlesztő/ rehabilitációs 

csoportok racionálisabb szervezése tekintetében, alapozva a gyermek/tanuló szakértői 

véleményében tett javaslatokra, valamint a csoport szervezésének pszichológiai és 

gyógypedagógiai alapelveire.  

 

 Működési alapelvek és célok: Középfokú oktatási intézmények 

 A középfokú intézmények pedagógusai törekedjenek tanulás módszertani ismereteinek 

bővítésére, különös tekintettel az SNI és BTMN gyermekek, tanulók sikeres 

együttnevelésének, együttoktatásának modelljei megismerésében; tanácsadásért, 

konzultációért forduljanak a pedagógiai szakszolgálat szakembereihez. 

 A tanulók fejlesztésének előtérbe helyezése; az erre vonatkozó többlet órák tervezése 

tartalmi szempontból legyen átgondolt. A pedagógiai szakszolgálat e területen biztos 

támogatást nyújthat a köznevelés szakembereinek. 

 

Működési alapelvek és célok - Az eredményes munkavállalás, a XXI. század kihívásainak igénye és 

az élethosszig tartó tanulás képességének biztosítása érdekében az önálló tanulás képességének 

kialakítása. 

 A pedagógusok tanulás módszertani ismereteinek bővítése, műhelyfoglalkozások szervezése 

az SNI és BTMN, valamint iskolaérettség témakörökben. 

 Az eredményes tanulás szokásainak kialakítása az alapozó szakaszban, az alsós 

munkaközösségek szakmai támogatása a témában, a feladatok rögzítése a munkaközösségi 

munkatervekben. 

 A tanulásmódszertan oktatásának beépítése a felső tagozaton, pedagógiai szakszolgálati 

támogatással (osztályfőnöki órák és a szaktantárgyi órák lehetőségeinek felkutatása). 

 A modern információhordozók használatának, az önálló információ gyűjtés képességének 

elsajátítása a tanulók körében, műhelyfoglalkozások szervezése pedagógiai szakszolgálati 

támogatással. 

 

Az intézmények működésével kapcsolatos feladatok: a különböző intézménytípusok a gyermekek-

tanulók továbbhaladása érdekében működjenek együtt. Az intézmények együttműködésében 

érvényesüljön a kölcsönös tisztelet és egymás szaktudásának elfogadása, azaz az intézménytípusok 

közötti együttműködés folyamatos fejlesztése. 

  

 

Fenntartói elvárások 

 

A fenntartói elvárásból adódó 

intézményi célok 

A célok teljesítéséhez 

kapcsolódó intézményi 

feladatok 

A Pedagógiai Szakszolgálat 

törvényes működése. 

  

A pedagógiai szakszolgálathoz 

fordulók jogszabály által 

meghatározott határidőn belüli 

ellátása. 

Szakszolgálati adminisztráció 

pontos vezetése, felkészülés az 

INYR-re. 

A Pedagógiai Szakszolgálat 

ellátási feladataira vonatkozó 

törvények ismerete és 

változásainak folyamatos 

nyomon követése. 

A jelentkező szülők és 

gyermekeik színvonalas ellátása, 

segítése a törvényeknek 

megfelelő keretek között. 

A tankerület/járás iskoláinak, 

óvodáinak támogatása, a 

A jogszabályok ismertetése a 

munkatársakkal, bizonytalanság 

esetén állásfoglalás kérése, 

illetve jogi segítség igénybe 

vétele (Fenntartó KLIK, 

EMMI). 

Az intézményben folyó munka 

törvényességének és 

jogszerűségének folyamatos 

nyomon követése, ellenőrzése. 

A szakértői és szakterületi 
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pedagógusokkal való hatékony 

együttműködés megvalósítása a 

Nemzeti Köznevelési Törvény 

szellemében. 

szakvélemény írás tartalmi és 

formai követelményeinek 

folyamatos felügyelete. 

Az iskolákkal, óvodákkal való 

kapcsolat alapos, tudatos 

tervezése, megvalósítása, 

rendszeres ellenőrzése 

Jó kapcsolat kialakítása és 

fenntartása a KLIK-kel, mint 

fenntartóval, a szülőkkel, napi 

kapcsolat az oktató – 

nevelőmunkát végző 

pedagógusokkal, 

társintézményekkel, 

önkormányzati és egyéb 

fenntartókkal 

  

Egységes szakszolgálati 

szemlélet alakítása, fenntartása 

az Intézmény minden 

tagintézményében. 

A kliensközpontú működés 

fejlesztése, megvalósítása. 

A kliensek (szülők, 

intézmények) igényeinek 

megismerése, elégedettségének 

rendszeres mérése, és ennek 

szellemében az Intézmény 

működésének folyamatos 

alakítása. 

Értékelési, önértékelési rendszer 

folyamatos működtetése, 

felkészülés a tanfelügyeleti és 

minősítő rendszer elvárásainak 

való megfelelésre.  

A szülők, intézmények, gyakorló 

pedagógus szakemberek  

visszajelzéseinek követése és 

figyelembe vétele, korrekciós 

folyamat aktív beépítése a 

szakszolgálati gyakorlatba.  

Folyamatos konzultáció a  

partnerintézményekkel.  

  

Fenntartói elvárások a pedagógiai szakszolgálati működésben 

 Legfőbb feladat a szakszolgálati feladatellátás szakszerűségének, azaz szakmai 

paramétereinek messzemenő betartása.  

 Fontos feladat a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás sokszínűségének megőrzése, 

valamint a tanügy-igazgatási feladatok intézményi végrehajtásában a vonatkozó 

jogszabályok szigorú betartása, azaz a törvényesség, jogszerűség. 

 Fontos feladat az egységes működés alapjainak lerakását követően annak elvei szerinti 

működés. 

 További fontos feladat a javakkal való racionális gazdálkodás, a költséghatékony működés.   

 

A 2015/2016. tanév célja 

 

A tanév legfőbb célja és egyben elvárt, kiemelt feladata, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat törvényes működési rendje, a szakmai munka jogszabályi 

meghatározottság és szakmai előírásoknak megfelelő minősége garantált legyen oly módon, hogy a 

gyermekek, tanulók, a szülők, a köznevelési intézmények és a fenntartó elégedettségét váltsa ki, az 

alábbiak szerint: 

 Átláthatóság a feladatellátásban,   

 Ellenőrizhetőség a feladatellátásban, 

 Mérhetőség a feladatellátásban.  

 Munkaidő kihasználtság követése a feladatellátásban. 

 Teljesítmény és minőség folyamatos értékelése: tanfelügyeleti és minősítési eljárásokra 

felkészülés.  

 Teljesítmény és minőség megjelenítése: konferenciák, publikációk, kiadványok (Regionális 

Korai konferencia, Tehetség Konferencia, Honlap publikációk, „Miújság?- szakszolgálati 

híreink). 

 Minőség a teljesítményben: megyei korai fejlesztés és fejlesztő nevelési tevékenység 

ellenőrzése (1). 

 Minőség  a teljesítményben: megyei logopédiai tevékenység ellenőrzése (2). 
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 Minőség  a teljesítményben: megyei szakértői tevékenység ellenőrzése (3). 

 

Szakszerűség és hatékonyság (eredményesség) munkavégzésben, minden szakterületen: 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, feladatellátás. 

 Mérhető, számszerűsített munkateljesítmény kritériumok és azok teljesítése. 

  Pályázatok. 

 Minőségi munkavégzés. 

 

Törvényesség, azaz jogszerűség a feladatellátásban.  

 Szabályozó dokumentumokban  előírásainak követése.  

 Szervezeti és működési szabályzat. 

 Ellenőrző-értékelő rendszer folyamatos működtetése. 

 

Egységesség a működésben:  

 Egységes heti ütemtervek alkalmazásában. 

 Egységesség a munkaidő kihasználásban. 

 Egységesség a szakember terhelésében. 

 Egységesség a szakértői és szakterületi vélemények tartalmában, szerkezetében, 

külalakjában. 

 Egységesség a határidők tartásában. 

 Egységesség a szolgálati filozófia érvényesítésében. 

 

Esélyegyenlőség elve szerinti működés prioritásai: 

 Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű kliensekre fókuszálás. 

 Fogyatékossággal, betegségekkel élő kliensekre fókuszálás. 

 Tanulási, beilleszkedési, viselkedési nehézségekkel küzdőkre fókuszálás. 

 

Költséghatékonyság: 

 Takarékosság érvényesítése úgy az eszközök, mint a szakember kapacitásának használata 

terén. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat minden tagintézményében és 

telephelyén dolgozó szakemberek hitvallása  
Szakszolgálatunk célja a kliensek bizalmának megnyerése, elégedettségük elérése a minőségi 

munkavégzés révén. A szakszolgálati feladatellátás szervezésekor, a (gyógy)pedagógiai és 

pszichológiai célok megfogalmazásakor minden esetben a gyermekek érdekeit képviseljük. Ehhez 

biztosítjuk, hogy a különböző munkaterületeken emberi és szakmai szempontból megfelelő 

végzettségű, képességű és hozzáállással rendelkező munkatársak dolgozzanak.  Az egyéni 

pedagógiai, pszichológiai eredményesség alapján törekszünk az egységes 

szemléletmód biztosítására, az egységes szakszolgálati gyakorlat kialakítására, a gyermekek 

optimális személyiség-fejlesztése érdekében. A szakszolgálati feladatellátás törvényi és szakmai 

kereteinek biztosítása érdekében gondoskodunk a munkatársak új szakmai ismereteket nyújtó 

képzésekben, továbbképzéseken való részvételéről, különös tekintettel a szakvizsga megszerzésére. 

A minőségi munkavégzés megvalósítását az erőforrások körültekintő elosztásával kívánjuk 

támogatni, melyhez a Fenntartó támogatását, segítségét kérjük és várjuk. Intézményünk számára 

elsődleges feladat a pedagógiai szakszolgálat segítségéhez való hozzájutás biztosítása az 

illetékességi területen lakó családok, intézmények részére. Az esélyegyenlőség biztosítása, a sajátos 

nevelési igényű gyermekek hatékony ellátáshoz segítése, e folyamat szakértői támogatása kiemelt 

fontosságú a szakszolgálati feladatellátásunkban. 

Feladatunk továbbá: 
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A kiemelkedő tehetség gondozása: általános értelmesség = intelligencia, speciális szellemi 

képesség, kreativitás és motiváció szintjén. 

Jelentős szellemi tevékenységre képes gyermekek: a megfelelő általános értelmesség, valamelyik 

speciális szellemi képesség kivételessége, a kiemelkedő kreativitás és a motiváció fejlesztése 

feladata minden munkatársnak = tehetséggondozás. 

Pedagógusokkal, logopédusokkal, egyéb szakos gyógypedagógusokkal, fejlesztő pedagógussal 

szoros együttműködés a gyermekek fejlesztésében. 

A gyermekek fejlődésének nyomon követésének segítése egyéni mérőeszközök kidolgozásával, 

ezen eszközök eljuttatása a köznevelési intézmények pedagógusai részére. 

Modern információhordozók használatának elősegítése valamennyi munkatárs részére. 

 

 A JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat küldetésnyilatkozata 
Az Intézmény életképességének titka nyilvánvalóan a küldetésben való töretlen hit. 

Az Intézmény elsődleges célja, hogy magas szakmai színvonalon lássa el a segítségre szoruló 

gyermekeket, családokat, nyújtson támogatást az oktatást, nevelést végző intézményeknek, a 

Fenntartó és a munkatársak megelégedésére. 

 Az Intézmény minta értékű, naprakész szervezeti és szakmai kultúrával, egyénre szabottan 

kívánja biztosítani a szakszolgálathoz fordulók esélyegyenlőségét a igénybevételhez, 

valamint a magas szintű szakmai segítséghez, ellátáshoz. 

 A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete, megbecsülése, a bármilyen 

„másság” tolerálása. 

 Az egyéni személyiségfejlesztés során az Intézmény szakemberei kiemelt figyelmet 

fordítanak a személyiség szabad kibontakoztatására. 

 A családdal szorosan együttműködve az Intézmény alappillérnek tekinti a harmonikus 

személyiségfejlődés és nevelés feladatait. 

 Az Intézményt kliensközpontú együttműködés jellemzi: gyermekekkel, szülőkkel, 

köznevelési intézményekkel, társintézményekkel, munkatársakkal, valamint a Fenntartóval. 

 

Igazgatási terv 
 

Munka- és működési rend, feladatok: 

A JNSZMPSZ intézményben a magasabb vezetők felelősek az éves munkaidőkeret 

megtervezéséért, betartásáért, elszámolásáért, nyilvántartásáért, a munkarend (órarendek) 

elkészítéséért. A törvényes munkaidő minden dolgozó esetében egységesen 40 óra/hét. Ezen 

belül, a pedagógus munkakörben dolgozók munkaideje kötött munkaidőként heti 32 óra, melyből 

21 óra/hét a közvetlen foglalkozásokkal lekötött munkaidő, illetve a fennmaradó 11 órát a 

tagintézmény- igazgatók, telephely vezetők beosztása szerint teljesítik. A teljes kötött munkaidőt 

személyenként kell órarendi keretbe foglalni, pontosan megnevezve a tevékenységeket, jól 

elkülönítve megjeleníteni a kötött munkaidőn belüli közvetlen foglalkozásokat és a fennmaradó 11 

óra feladatait. 

 

A tanév minden hónapjának első hétfőjén, tervezetten 10.00-13.00 óra között Igazgatótanácsi  ülést 

szervezünk a magasabb vezetők részvételével. 

A tagintézmények  heti/havi saját értekezleteiket maguk tervezik, munkaterveikben. 

Az Intézményben működő hét munkaközösség havi rendszerességgel ül össze. Az ülésekről 

jelenléti ív készül. A megjelenés a munkaközösségi tagok számára kötelező, felmentést a jelenlét 

alól csak különösen – a tagintézmény-vezető által is igazoltan - indokolt esetben a főigazgató 

adhat. 

Az üléseken, értekezleteken, a munkamegbeszéléseken jelenléti ív vezetése és a részvétel kötelező, 

felmentést a jelenlét alól csak különösen – a tagintézmény-vezető által is igazoltan - indokolt 

esetben a főigazgató adhat. Az ülések, értekezletek, munkamegbeszélések ideje a kötött munkaidő 

21 kötelező foglalkozási órán felüli, a 32 órán belüli része. 
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Munkaidőkeretek a 2015/16-os tanévben 

 

 

 

Hónapok 

Pedagógusok 

kötött havi 

összes 

munkaideje (6,4 

óra/nap) 

(32 óra/hét) 

Pedagógusok 

kötött munkaidejéből 

a havi összes 

foglalkozási 

időkeret (4,2 

óra/nap) 

(21 óra/hét) 

Törvényes éves 

munka- 

időkeret 

 

nap/óra 2015.  

Szeptember 134,4 92,4 22/176 

Október 140,8 92,4 22/176 

November 128,0 88,2 21/168 

December 128,0 88,2 20/160 

2016.  

Január 140,8 92,4 21/168 

Február 136,5 88,2 21/168 

Március 149,5 96,6 23/184 

Április 136,5 88,2 21/168 

Május 143,0 92,4 22/176 

Június 143,0 92,4 22/176 

Július 136,5 88,2 21/168 

Augusztus 149,5 96,6 23/184 

Összesen: 1666,5 óra 1096,2óra 259 nap/2072 óra 

 

 

A napi munkaidő beosztást, a munkavégzés helyét a tagintézmény-igazgatók  határozzák meg, 

annak figyelembevételével, hogy nappali rendszerű munkabeosztással dolgozik a JNSZ Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat, egész éves folyamatos nyitva tartás mellett. Hétköznapokon 8.00 órától 

16.00 óráig tartó időszakban - a feladatok ellátási szükségletének megfelelően - el lehet térni a 

munkabeosztás napi megszervezésében, legfeljebb reggel 7.00 órás munkakezdéssel, illetve este 

19.00 óráig tartó munkabefejezéssel tervezve. 

 

 

Az éves, folyamatos nyitva tartás rendjének tervezete 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Szeptember 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -

16.00 

08.00 -16.00 

Október 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -

16.00 

08.00 -16.00 

November 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -

16.00 

08.00 -16.00 

December 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -

16.00 

08.00 -16.00 

Január 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -

16.00 

08.00 -16.00 

Február 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -

16.00 

08.00 -16.00 

Március 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -

16.00 

08.00 -16.00 

Április 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -

16.00 

08.00 -16.00 

Május 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -

16.00 

08.00 -16.00 

Június 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -

16.00 

08.00 -16.00 

Július 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-

12.00 

08.00-12.00 

Augusztus 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-

12.00 

08.00-12.00 
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Megjegyzés: A munkabeosztás, illetve a szabadságolások tervezése a tanév rendjéhez igazodik, a 

folyamatos nyitva tartás követelményeit betartva 

 

A JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kötött munkaidő felhasználás tervezete 

 

Kötött munkaidő 

32 óra/hét 

 Pedagógiai 

szakszolgálati 

feladatok 

Közvetl

en heti 

foglal-

kozás 

óra-

száma 

Vizs-

gála-

tok, 

szűré-

sek, 

prog-

ra-

mok 

előkés

zí-tése 

Foglal- 

kozás

ok 

előkés

zí-tése 

Véle

mé-

nyek 

egyezt

e-tése 

Admi

ni- 

sztráci

ó 

Utazás 

(települé

sen belül 

fél óra, 

azon 

kívül 1 

óra) 

Hétfői 

értekez

le-tek, 

team-

ülések 

Munkaközö

sség 

tevékenység

ei (ülések, 

ellenőrzésbe

n részvétel, 

stb.) 

Részvétel 

intézményi 

dokumentu

mok 

készítésé-

ben, 

rendez-

vények 

előkészítésé

ben 

1. gyógypedagógi

ai tanácsadás, 

korai fejlesztés, 

oktatás és 

gondozás 

21  4 0,5 3 0,5 2 0,5 0,5 

2. fejlesztő 

nevelés 

21  4 0,5 3 0,5 2 0,5 0,5 

3. szakértői 

bizottsági 

tevékenység 

 

21 
 

1 

  

2,5 
 

4 
 

0,5 
 

2 
 

0,5 
 

0,5 

4. nevelési 

tanácsadás 

21 1 4 0,5 2 0,5 2 0,5 0,5 

5.  logopédiai 

ellátás 

21 1 2  2 3 2 0,5 0,5 

6. továbbtanu-

lási, 

pályaválasztási 

tanácsadás 

 

21 
 

1 
 

4 

  

2 
 

1 
 

2 
 

0,5 
 

0,5 

7. konduktív 

pedagógiai 

ellátás 

 

21 
 

1 
 

4 
 

0,5 
 

2 
 

0,5 
 

2 
 

0,5 
 

0,5 

8. gyógytestnevel

és 

21 1 2 0,5 1,5 3 2 0,5 0,5 

9. iskolapszicholó

giai, 

óvodapszicholó

giai ellátás 

 

21 
 

1 
 

4 
 

0,5 
 

2 
 

0,5 
 

2 
 

0,5 
 

0,5 

10

. 

kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, 

tanulók 

gondozása 

 

21 
 

1 
 

3 
 

0,5 
 

3 
 

0,5 
 

2 
 

0,5 
 

0,5 

Megjegyzés: A kötött munkaidőből a 11 órát az igazgatók a feladatellátás szükségleteinek 

megfelelően módosíthatják, az órarendekben elkülönítve és jelölve azt a közvetlen (21 óra) 

foglalkozásoktól. 

 

Magasabb vezetők és vezetők gyermekkel/tanulókkal töltött ideje  

(kontakt órái) 

Név, 

tagintézmény 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek Össz. 

Barnáné Pintér 

Gizella 

Székhelyintézmény 

 8.00-

12.00 

(4 óra) 

   4 óra 

Kovácsné Bögödi 

Beáta  

    08.00-12.00 

(4 óra) 

4 óra 
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Főigazgatóság 

Bartusné Major 

Ágnes 

Jászberényi 

Tagintézmény 

   8.00-

12.00 

(4 óra) 

 4 óra 

Koczka Csabáné 

Jászapáti 

Telephely 

8.00-

12.00 

(4 óra) 

8.00-

10.00 

(2 óra) 

   6 óra 

Zsoldos Erzsébet  

Karcagi 

Tagintézmény 

  14.00-

16.00 

(2 óra) 

 8.00-10.00 

(2 óra) 

4 óra 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

   8.00-

12.00 

(4 óra) 

 4 óra 

Bencsik Mária 

Bernadett  

Mezőtúri 

Tagintézmény 

 8.00-

12.00 

(4 óra) 

   4 óra 

Gleviczky 

Marianna 

Szolnoki 

Tagintézmény 

  8.00-

10.00 

(2 óra) 

16.00-

18.00 

(2 óra) 

  4 óra 

Laczka Zsuzsanna 

Szolnoki 

Tagintézmény 

  13.00-

15.00 

(2 óra) 

8.00-

12.00 

(2 óra) 

 4 óra 

Bogdán Evelin 

Újszászi Telephely 

  8.00-

12.00 

(4 óra 

 8.00-10.00 

(2 óra) 

6 óra 

Bukta Henrietta 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

  13.00-

14.00 

(1 óra) 

8.30-9.30 

13.00-

14.00 

(2 óra) 

13.00-14.00 

(1 óra) 

4 óra 

Szabó Judit 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

  8.00-

10.00 

(2 óra) 

8.00-

10.00 

(2 óra) 

 4 óra 

Szabó Ildikó 

Fegyverneki 

Telephely 

   8.00-

12.00 

(4 óra) 

8.00-10.00 

(2 óra) 

6 óra 

 

JNSZMPSZ Igazgatótanácsa 

Vezetője: Csibi Enikő főigazgató 

Tagjai: Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató-helyettes 

Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes 

 

Tagintézmény-igazgatók: Bartusné Major Ágnes mb., Zsoldos Erszébet, Imréné Cselóczki Andrea 

mb., Bencsik Mária Bernadett, Gleviczky Marianna, Bukta Henrietta, 

Szabó Judit                    
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Tagintézményigazgató-helyettesek: Koczka Csabáné, Bogdán Evelin, Szabó Ildikó, Laczka 

Zsuzsanna 

Eseti meghívottak:     munkaközösség-vezetők, egyéb munkatársak 

 

Feladatai:  

1. A főigazgató vezetői feladatainak ellátásában való  közreműködés, 

2. Az intézményi szabályzatok aktualizálásában való közreműködés, 

3. A vezetők etikus magatartás követelményének betartása, betartatása, 

4. Pályázatok elkészítésében közreműködés, 

5. Használatba adott vagyonért felelősségvállalás és arról történő gondoskodás 

6. A gyermek- és tanuló balesetek megelőzéséért tett felelősségteljes intézkedések 

7. Az intézmény erősségeinek és gyengeségeinek folyamatos kontrollja, 

8. A főigazgató döntéseinek előkészítése, 

9. A főigazgató által kért feladatok határidőre történő, pontos teljesítése. 

Megjegyzés: A főigazgató a tervezett időpontokon kívül is bármikor összehívhatja az 

Igazgatótanácsot. 

 

Ülései: minden hónap első hétfője, 10.00-13.00-ig 

Jegyzőkönyvvezető: Balázs Borbála pedagógiai szakszolgálati titkár 

 

 Ülések 

időpontjai 

Ülések tervezett témái Dokumentáció Felelős 

1.  

 

2015. 08. 31. 

Munkaterv elkészítésének szempontjai, 

feladatai. 

Önértékelési Csoport feladatainak 

meghatározása. 

Munkaköri leírások előkészítése. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

 

 

Csibi Enikő 

2.  

2015. 09.14. 

Belső szabályozók, szabályzatok 

aktualizálásának feladatai. 

Adatszolgáltatási kötelezettségek 

feladatai. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

 

Csibi Enikő 

3.  

 

2015. 10.05. 

Egységes arculati elemekről, 

formulákról döntés előkészítés. 

Szabályzatok hivatalos dokumentumok 

formai és tartalmi egyeztetése. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

 

 

Csibi Enikő 

4. 2015. 11.09. Pályázati lehetőségek.  

Honlap gondozási feladatok.  

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

Beszámolók. 

 

 

Csibi Enikő 

5. 2015. 12. 

07. 

Munkarend, munkafegyelem – a 

tagintézmény-vezetői ellenőrzések 

jegyzőkönyvi tapasztalatai. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

 

Csibi Enikő 

6.  

2016. 01. 

04. 

Tagintézmény-vezetők félévi 

beszámoltatása: erősségek, 

gyengeségek, lehetőségek, veszélyek. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

 

Csibi Enikő 

7.  

2016. 02. 

01. 

Önértékelés csoport munkájáról szóló 

beszámoló: eredmények, nehézségek. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

 

Csibi Enikő 
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8. 2016. 03. 

07. 

 

Továbbképzési, éves képzési tervek 

elkészítésének koncepciója. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

 

Csibi Enikő 

9. 2016. 04.04. Tanév végi záró értekezlet szervezési 

feladatai. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

 

Csibi Enikő 

10. 2016.05.02. A 2013/14. tanév/munkaév 

Beszámolójának szempontjai.  

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

 

Csibi Enikő 

11. 2016.06.06 A 2014/15. tanév/munkaév előkészítése. 

Munkatervi célok meghatározása. 

Erőforrás térképek. 

 térképek elkészítésének feladatai.

  

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

 

Csibi Enikő 

12. 2016.07.04. Tanév indítás feladatai, felelősök, 

határidők. Munkaterv leadásának 

kritériumai. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

 

Csibi Enikő 

 

Munkaközösségek 

Vezetői: munkaközösség-vezetők 

Tagjai: az intézmény azonos feladatait ellátó szakalkalmazottai 

Feladataik: 

1. Az intézmény szakmai munkájának irányításában közreműködés 

(javaslatok megfogalmazása) 

2. Az intézmény szakmai munkájának tervezésében közreműködés (tervek 

készítése) 

3. Az intézmény szakmai munkájának szervezésében közreműködés 

(rendezvények, programok, ülések, értekezletek) 

4. A pedagógusok munkájának szakmai segítése (hospitálások, 

megbeszélések, eset elemzések) 

5. Az intézmény szakmai munkájának ellenőrzésében közreműködés 

(összegző értékelő vélemények készítése) 

6. A pedagógusok szakmai munkájának véleményezése (ellenőrzéseket 

összegző vélemény készítése) 

Megjegyzés: A munkaközösségek részletes munkatervei az Intézmény Munkatervében 

megtalálhatóak. Az ülések időpontjai állandó szervezés alatt vannak, havi rendszerességgel 

megvalósulnak,  

 

 

II. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

Székhelyintézmény munkaterve a 2015-2016. tanévre 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye az Intézmény 

szakmai irányítást és koordinálást végző, valamint megyei működési körzettel szakértői bizottsági 

feladatokat is ellátó feladatellátási helye, ahol az Intézmény képviseleti jogának gyakorlására 

jogosult vezető munkahelye található.  

A székhelyintézményben működik a megyei szakértői bizottság, itt folytatja tevékenységét a 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást végző munkacsoport. 

A személyi ügyek intézője a székhelyintézményben dolgozó HR munkatárs, a gazdasági 

kérdésekkel gazdasági vezető ügyintéző és gazdasági ügyintéző foglalkozik. Rendszergazdák 

felügyelik a számítógépek működését, szakszolgálati titkár látja el az ügyviteli feladatokat a 

főigazgatóságon. 
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A székhelyintézmény vezetését a főigazgató és az általános főigazgató helyettes, a feladatokat 

megosztva végzi. 

Kiemelt feladatok a 2015/2016. tanévben: 

 Az Intézmény Munkavédelmi, Tűzvédelmi Szabályzatában előírt kötelezettségeknek való 

megfelelés folyamatos ellenőrzése, intézkedések kezdeményezése a hiányosságok pótlására, 

az esetleges szabálytalanságok korrekciójára vonatkozóan. Felelős az általános főigazgató 

helyettes. 

 Belső ellenőrzés a Székhelyintézményben: 

- a munkaidő betartása, 

- az ügyviteli dokumentáció, 

- informatikai eszközök karbantartása az Intézményben. 

Felelős az általános főigazgató helyettes. 

 Az Integrált Nyomokövető Rendszer Tagintézményekben történő vezetésének segítése, 

annak ellenőrzése. Felelős az általános főigazgató helyettes. 

A 2014/2015. tanévben a Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelyen került sor az 

INYR vezetésének áttekintésére, a felmerülő problémák megbeszélésére. 

 

A 2015/2016. tanévre tervezett INYR ellenőrzések ütemterve: 

Sorszám Tagintézmény Tervezett időpont Felelős 

1.   Barnáné Pintér Gizella 

2.   Barnáné Pintér Gizella 

3.   Barnáné Pintér Gizella 

4.   Barnáné Pintér Gizella 

 

II.1. Megyei Szakértői Bizottság munkaterve 

 

A szakértői bizottság tevékenység általános céljai 

 A köznevelési törvényben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatainak 

minden esetben a legmagasabb szinten történő teljesítése a gyermekek/tanulók érdekében 

 A teljes jogszerűség, szakszerűség megtartása a szakértői bizottsági tevékenység során 

 A diagnosztikai feladatokra vonatkozó szakmai elvárásoknak való teljes körű megfelelés 

 Az Intézmény fenntartójával való szoros együttműködés, az elvárásoknak való megfelelés 

 A szülőkkel, partnerintézményekkel való együttműködés, elégedettségükre való törekvés.  

 

A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei a 2015-2016. tanév kezdetén 

A szakértői bizottsági tevékenység a feladathoz illeszkedő, de szűkös környezetben, többnyire 

megfelelő bútorzattal berendezett vizsgálószobákban zajlik. Három munkaszobában, ugyanazon 

időben két-két szakember vizsgál, ami folyamatos szervezést, a vizsgálatok szoros összehangolását 

igényli az eredményes munkavégzés érdekében.  

A vizsgáló eszközök bővítésére az előző tanévben sor került, de a készlet minőségi és mennyiségi 

szempontból a szakmai protokollban meghatározottaktól elmarad, keressük a bővítés további 

lehetőségeit. Az informatikai eszközök működőképesek, folyamatos karbantartásuk megoldott, 

korszerűsítésük anyagi akadályba ütközik. Az irattár bővítésére a rendelkezésre álló tároló helyek 

optimálisabb kihasználásával van csak lehetőség.  

Új iktatóprogram bevezetése szükséges, mivel az eddig alkalmazott program védelme már nem 

biztosított, az adatvesztés veszélye fennáll. 

 

A személyi feltételeket illetően jelentős a változás: 

Távozott 1 pszichológus, 1 logopédus, 1 konduktor-tanító, fél állásban folytatja munkáját 1 

pszichológus szakember. 

Érkezett 1 pszichológus, 1 gyógypedagógus, 1 konduktor-tanító szakember. 
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A logopédus szakember pótlása sikertelen volt, a fél álláshely betöltése pszichológus munkakörben 

visszamondásra került. 

A hiányzó szakemberek pótlása kiemelt feladat, addig belső helyettesítéssel kerül ellátásra a feladat. 

Így a 2015-2016. tanévet 2 teljes óraszámban, 1 fél állásban dolgozó és 1 heti 10 órában vizsgáló 

pszichológus, 6 teljes óraszámban és 1 heti 4 órában dolgozó gyógypedagógus, 1 konduktor-tanító, 

valamint 3 ügyviteli munkatárs kezdi meg. 

 

A megyei szakértői bizottság diagnosztikai feladatai 

 A megyei szakértői bizottság a Nemzeti Köznevelési Törvény és a 15/2013. (II.26.) EMMI 

rendelet (szakszolgálati rendelet) előírásait szigorúan betartva, magas szakmai színvonalra 

törekedve, szoros protokoll alapján végzi tevékenységét: a sajátos nevelési igény, valamint a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítását, vagy kizárását, javaslattételt a 

gyermek/tanuló ellátására vonatkozóan, Jász-Nagykun-Szolnok megye területén.  

 Tevékenységi körébe tartozik továbbá a partneri igény szerinti konzultáció, tanácsadás, 

valamint a fogyatékosságokhoz kapcsolódó jogosultságok igazolása, dokumentálása. 

Vezérelv a gyermek/tanuló mindenek feletti érdekének szem előtt tartása, a határidők pontos 

betartása, a partneri elégedettség elnyerése.  

 A megyei szakértői bizottság helyszíni vizsgálatokat (alapvizsgálat, felülvizsgálat, 

hivatalból indított felülvizsgálat) végez fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában, a 

területileg illetékes EGYMI kezdeményezése alapján, ahol előzetes egyeztetés során 

teremtik meg a szakszerűen lefolytatott vizsgálatok feltételeit. A jogszabályi előírások 

szigorú betartásával történik a helyszíni vizsgálat. 

 A megyei szakértői bizottsági tevékenységről a statisztikai adatszolgáltatás, a határidő 

pontos betartásával kötelező. 

 A bizottsági dokumentáció és adatbázis elektronikus alapú vezetése, gondozása. 

 Az Integrált Nyomonkövető Rendszer (INYR) naprakész vezetése. 

 Ütemterv készítése a napi tevékenységről, heti, havi összesítéssel. 

 

A megyei szakértői bizottság koordinációs feladatai 

 A tankerületi szakértői bizottságok szakmai és operatív működésének koordinációja, 

szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség tevékenységének koordinációja, melynek 

vezetője a megyei szakértői bizottság munkatársa. 

 A szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll eljárások folyamatos ellenőrzése és 

fejlesztése, az egységes működés előmozdítása érdekében. 

 Speciális diagnosztikai feladatok koordinálása. 

 

A megyei szakértői bizottság egyéb feladatai 

 A magas színvonalon végzett diagnosztikai tevékenység alapja a folyamatos önképzés, a 

naprakész ismeretek. Törekvés a térítésmentes szakmai továbbképzéseken, konferenciákon 

való részvételre pszichológusok és gyógypedagógusok körében egyaránt.  

 Igény szerint pszichológiai, gyógypedagógiai témájú esetmegbeszélések, konzultációk 

szervezése a partnerintézmények szakembereivel. 

 Szakmai műhelyek működtetése. 

 Kapcsolati háló építése, működtetése társintézményekkel. 

 Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. 

 Honlap tartalmának folyamatos aktualizálása, közérdekű információk közzététele. 

 Az infrastrukturális feltételek állagmegőrzése, vagyonvédelem. 

 Intézkedések a gyermekbalesetek megelőzése érdekében. 

 Munkavédelmi szabályok betartása. 
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A megyei szakértői bizottsági tevékenység feladatainak részletes áttekintése a 2015/2016. 

tanévre vonatkozóan 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A 2014-2015. évben beérkezett 

vizsgálati felterjesztések folyamatos 

ütemezése, átvitt vizsgálatok (nyáron 

érkezett felterjesztések, meg nem 

jelent gyermekek/tanulók)  

Folyamatos, a 

jogszabálynak 

megfelelően 

Barnáné Pintér Gizella 

Czagány Bernadett 

 

2. Az aktuális állapot feltárására 

irányuló vizsgálatok: a háromévesnél 

fiatalabb gyermekek teljes körű 

szakértői vizsgálata  

Folyamatos, a 

jogszabálynak 

megfelelően 

Barnáné Pintér Gizella 

Czagány Bernadett 

3. Kiegészítő vizsgálatok: a tankerületi 

szakértői bizottságoktól továbbított 

vizsgálatok, sajátos nevelési igény 

gyanúja miatt 

Folyamatos, a 

jogszabálynak 

megfelelően 

Barnáné Pintér Gizella 

Czagány Bernadett 

4. Kiegészítő vizsgálatok: orvosi, 

pszichológiai, logopédiai, egyéb 

gyógypedagógiai, ADOS 

Döntés szerint Barnáné Pintér Gizella 

Czagány Bernadett 

5. Sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók felülvizsgálata 

Folyamatos, a 

jogszabálynak 

megfelelően 

Barnáné Pintér Gizella 

Czagány Bernadett 

6. Sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók hivatalból kezdeményezett 

felülvizsgálata 

Az ütemtervet megküldjük az 

intézményekhez  

A jogszabálynak 

megfelelő ütemezés 

szerint, az ütemtervet az 

intézményekhez 

eljuttatjuk 

Kátainé Darók 

Bernadett 

Mihályiné Simon Rita 

7. Közigazgatási hatósági eljárás 

keretében történő vizsgálatok, 

felülvizsgálatok 

A jogszabálynak 

megfelelő ütemezés 

szerint (2016.08.31. a 

folyamatos működés 

szerint) 

Barnáné Pintér Gizella 

Czagány Bernadett 

8. Szakszolgálati –esélyegyenlőségi 

szakértő felkérése, amennyiben a 

tagintézményi alapvizsgálat során 

erre igény mutatkozott  

  

a halmozottan hátrányos 

helyzetű, első 

vizsgálaton megjelenő 

gyermek/tanuló 

vizsgálatához 

Barnáné Pintér Gizella 

Czagány Bernadett 

9. Folyamatos figyelemmel kísérés 

szervezése, lebonyolítása 

Jogszabály által 

meghatározott 

esetekben 

Barnáné Pintér Gizella 

Földesiné Ungi 

Marianna és a 

megfigyeléssel 

megbízott munkatársak 

10. Helyszíni vizsgálatok tervezése a 

fogyatékosok ápoló-gondozó 

otthonaiban, és nevelési-oktatási 

intézményekben 

Az elkészített ütemterv 

szerint 

Barnáné Pintér Gizella 

Czagány Bernadett 

11. Sajátos nevelési igényű gyermek, 

tanuló családja részére a juttatások 

és kedvezmények igénybevételéhez 

szükséges igazolások kiadása 

Igény szerint, a 

jogszabálynak 

megfelelően (emelt 

összegű csp., Gyes, 

utazási utalvány) 

Barnáné Pintér Gizella 

Bíróné Várhalmi 

Zsuzsanna 

12. Szakmai team: esetmegbeszélések, Hetente egy Barnáné Pintér Gizella 
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jogszabályi változások közzététele, 

aktuális témák 

alkalommal, hétfő 

délutánonként  

13. Újonnan belépő pszichológus, 

gyógypedagógus, konduktor-tanító 

kolléga mentorálása 

Folyamatos Czagány Bernadett 

Földesiné Ungi 

Marianna 

Lázárné Barna Andrea 

14. Telefonos és személyes tanácsadás 

és konzultáció, szakmai ügyelet 

Folyamatos, hétfő-

csütörtök: 12h-16h-ig, 

pénteken 14h-ig 

Beosztás szerint az 

ügyeletes pszichológus, 

gyógypedagógus 

15. Fogadó órák szülők, pedagógusok, 

intézményvezetők… részére  

Közzétett ütemterv 

szerint 

SzB munkatársai 

16. Pszichológiai, gyógypedagógiai 

műhelyek szervezése, 

tapasztalatcsere, esetmegbeszélés  

Igényfelmérés, 

közzététel a honlapon 

SzB munkatársai 

17. Köznevelési intézményeket 

tartalmazó jegyzék megküldése a 

Kormányhivatalnak, továbbá az 

országos szakértői bizottságoknak 

A január 31-ig történő 

beérkezést követően 

Barnáné Pintér Gizella 

Bíróné Várhalmi 

Zsuzsanna 

18. Informatikai Nyomonkövető 

Rendszer (INYR) vezetése 

Folyamatos, minden 

vizsgálatot követően 

Vizsgálatokat végző 

szakemberek és a 

vizsgálati behívást 

rögzítő ügyviteli 

munkatárs 

19. Statisztikai adatszolgáltatás Október 15. Barnáné Pintér Gizella 

Bíróné Várhalmi 

Zsuzsanna 

20. Belső ellenőrzés: a munkaterv 

teljesítésének ellenőrzése.                                         

Kéthavonta Barnáné Pintér Gizella 

21. Belső ellenőrzés: szakértői 

vélemények tartalmának és a 

határidők betartásának ellenőrzése, 

továbbá a kapcsolattartás 

minőségének ellenőrzése 

Naponta Barnáné Pintér Gizella 

22. Belső ellenőrzés: a munkatársak 

kötelező óraszámának teljesítésére 

irányuló ellenőrzés, a munkaidő 

betartásának ellenőrzése 

Hetente, havonta, 

naponta 

Barnáné Pintér Gizella 

23. Belső ellenőrzés: az ügyviteli 

dokumentáció ellenőrzése (irattár, 

beérkező, kimenő dokumentumok) 

Naponta Barnáné Pintér Gizella 

A szakértői bizottsági tevékenység színvonalának emelését elősegítő tevékenységek 

24. Az ismeretek folyamatos bővítése, 

korszerűsítése, módszertani 

megújulás belső továbbképzések 

során (témaválasztás érdeklődés, 

közös döntés alapján) 

Havonta egy 

alkalommal (új 

diagnosztikai eljárások, 

eszközök, 

szakirodalom, egyéb 

aktualitások) 

SzB munkatársai 

25. Továbbképzések:  

pedagógus szakvizsga, 

EDUCATIO szervezésében tartott 

továbbképzések 

2015 szeptemberétől Lázárné Barna Andrea  

(2. év) 

Czagány Bernadett, 

Szilágyi Edit 

26. Konferenciák, előadások, fórumok Tanévnyitó Konferencia SzB munkatársai 
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látogatása tervezetten (lehetőség 

szerint térítésmentesen)  

Szolnok (POK) 

SzakÉrtelem Egyesület 

rendezvényei 

Korai Fejlesztők 

Konferenciája 

Logopédiai Napok 

Budapest (amennyiben 

lesz szakember) 

ADHD Konferencia 

MAGYE Konferencia 

FSZK rendezvényei 

Megyei Pedagógiai 

Hetek  

27. Szakmai nap szervezése 

Téma: Korai fejlesztés 

2015.10.13. SzB munkatársai 

28. Kapcsolattartás, együttműködés 

képző- és partnerintézményekkel 

alkalomszerű SzB munkatársai 

29. Pedagógiai szakszolgálati 

munkaközösségek munkájában való 

aktív közreműködés 

Meghatározott 

ütemterv, beosztás 

szerint 

SzB munkatársai 

30. Intézményi önértékelési 

munkacsoportban való részvétel 

2015 szeptemberétől 

folyamatos 

Czagány Bernadett 

31. A honlapon történő rendszeres 

tájékoztatás az aktualitásokról 

Folyamatos SzB munkatársai, 

témától függően, 

felelős dr. Sulyokné 

Fedor Nóra 

32. Pályázati lehetőségek figyelemmel 

kísérése, pályázati programok 

kidolgozása 

Folyamatos pályázati 

figyelő 

Barnáné Pintér Gizella 

Lázárné Barna Andrea 

Egyéb tevékenységek 

33. Gyermekbalesetek megelőzése  Folyamatos SzB munkatársai 

34. Munkavédelmi előírások betartása Folyamatos SzB munkatársai 

 

Korrekciós feladatok a 2014/2015. tanév tapasztalatai alapján 

Nagy figyelmet fordítunk az INYR vezetésére a következő tanévben is, a II. programszakasz 

megnyitásához adekvát módon igyekszünk alkalmazkodni. 

 A kapcsolatépítés, kapcsolattartás fejlesztése nélkülözhetetlen a nevelési, oktatási intézményekkel, 

a hatékony együttműködés érdekében. 

A szakmai protokoll által előírt vizsgáló eljárások alkalmazásának bővítése (Lőrik), továbbképzési 

lehetőségek feltárása 

A Tagintézményektől továbbított, kiegészítő vizsgálatok elvégzésének további szabályozása 

(szükséges, elégséges) 

A 2015-2016. tanévben is kiemelt figyelmet kell fordítani a határidők betartására, a szakértői 

vélemények késedelem nélküli elkészítésére, postázására.  

A munkaszervezés módosítása (vizsgálatvezető kijelölése forgó rendszerben) hozzájárulhat a 

hatékonyabb feladatellátáshoz. 

 

Szolnok, 2015. augusztus 17. 

      Készítette:  

 

            Barnáné Pintér Gizella  

         székhelyintézmény-vezető 
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II.2. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás munkaterv 

2015/2016. tanév 

 

 

1. Fenntartói elvárások a pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásának vonatkozásában 

 A pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés. 

 A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati tevékenységi területre 

kifejlesztett országos szakmai protokollnak való teljes körű megfelelés. 

 A teljes megyei lefedettség biztosítása. 

 A szülő és a tanuló igényei, a tanuló érdeklődése, képességei, személyes adottságai 

szerinti, egyénre szabott segítségadás, tanácsadás, ennek eredményeként iskolaválasztás 

ajánlása. 

 

2. A szakszolgálati feladatellátás stratégiai céljai: 

 A megye általános és középfokú oktatási intézményeiben a szakszolgálat pályaválasztási 

tevékenységének megismertetése - alapozva a már meglévő kapcsolatokra. 

 A 2014-2015-ös tanévben tanácsadást nem igénylő intézmények ismételt megkeresése a 

szolgáltatás kiajánlása céljából. 

 Kapcsolati háló kialakítása, erősítése az oktatási intézmények pályaválasztási felelős 

pedagógusaival, osztályfőnökökkel. 

 Szakszerű, hatékony, korszerű ellátás a kliensek számára. 

 Az erőforrások kihasználásának optimalizálása a feladatok színvonalas ellátása 

érdekében. 

 Szakmai fejlődés biztosítása továbbképzések, szakmai napok segítségével. 

 Erőforrások bővítése pályázati források segítségével. 

 

A feladat ellátásának szintje: megyei, székhelyintézményben, oktatási intézményekben látandó el 

 

A szolgáltatást igénybe vevők:  

3. Elsődleges célcsoport: a nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek és 

fiatalok  

 az általános iskolások (7. -8. évfolyam diákjai), akik tanácstalanok, érdeklődésük iránya 

még nem alakult ki, vagy egyéni tanácsadásra, segítségre van szükségük (pl. sajátos 

nevelési igény miatt) 

 középfokú iskolák tanulói, akiknél felvetődik az iskolaváltás igénye, szükségessége 

 fakultáció-választás előtt álló, tanácsadást kérő középiskolások (gimnazisták) 

 érettségi utáni továbbtanulásra készülő – a középiskola nappali tagozatán tanuló – 

fiatalok a 9. – 12. évfolyamig. 

 

4. Másodlagos célcsoport:  

 az iskolában pályaorientációs tevékenységben érintett pedagógusok,  

 foglalkoztatási pályaválasztási tanácsadók,  

 tehetséggondozó hálózat tagjai,  

  döntés meghozatalában érintett szülők/gondviselők, akiknek aktív bevonása fontos az 

iskolaválasztásba, pályaválasztási döntésbe. 

 

5. Humán erőforrások: 1 fő pedagógus, pályaválasztási tanácsadó koordinátor, 1 fő 

pszichológus, és 1 fő fejlesztő pedagógus, akik szintén rendelkeznek pályaválasztási tanácsadó 

koordinátori végzettséggel. 
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6. Együttműködő partnerek: 

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó legfontosabb partnerei:  

 Tanulók, szülők/gondviselők. 

 Az általános és középiskolák pedagógusai (osztályfőnökök, továbbtanulásért, 

pályaválasztásért felelős pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, a megye 

középiskoláinak kapcsolattartói), iskolapszichológusai. 

 A pedagógiai szakszolgálat további szakterületei, különösen a megyei/országos szakértői 

bizottsági tevékenységgel, az SNI tanulók továbbtanulásával kapcsolatban, illetve az 

iskolapszichológus koordinátorok, az iskolákkal való kapcsolattartás megkönnyítésével 

kapcsolatban. 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.  

 Foglalkozási Információs Tanácsadó. 

 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

 A munkaügy területén tevékenykedő szakemberek, tanácsadók, civil szervezetek.  

 Pályaalkalmassági vizsgálatot végző szakorvosok.  

 Gyermekvédelmi intézmények.  

 Középfokú és felsőfokú oktatási intézmények.  

 Más megyék pedagógiai szakszolgálatainál dolgozó továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadók.   

 

7. Az együttműködő szakmai partnerekkel való kapcsolattartás, kölcsönösségen alapuló 

információcsere módszerei, lehetőségei: 

 Részvétel a Pályaválasztási Tanácsadás Regionális Szakmai Munkaközösség 

munkájában. 

 Részvétel helyi, regionális, országos szakmai konferenciákon.  

 Részvétel továbbképzéseken. 

 Intézménylátogatás. 

 Jó gyakorlatok cseréje.  

 Közös kutatásban, publikációban való részvétel.  

 Információs anyagok készítése és átadása. 

 Szakmai szervezeti életben való részvétel.   

 

8. A megyei továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatrendszere a 2015/2016. 

tanévben 

 Az általános és középiskolák tájékoztatása a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos tevékenységéről, szolgáltatási 

kínálat közzététele elektronikus úton (kör e-mail, a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

honlapja). 

 Személyes kapcsolatfelvétel Gönczöl Enikővel az Edunet Alapítvány vezetőjével a 

„Tájoló napok” megyében történő lehetséges megrendezéséről, melyben a szakszolgálat 

központi szerepet töltene be. 

 Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás megtekintése Budapesten. Személyes 

információgyűjtés az intézmények képviselőitől és jelenlegi hallgatóitól a 

felsőoktatásról. 

 A teljes megyei lefedettség elérése érdekében 2015-2016-os tanév első félévében Jász-

Nagykun-Szolnok megye főbb települései és ezek vonzáskörzet általános iskoláinak: 

Jászberény és vonzáskörzete, Karcag és vonzáskörzete, Kenderes és vonzáskörzete, 

Kunhegyes és vonzáskörzete, Kunszentmárton és vonzáskörzete, Martfű és 

vonzáskörzete, Mezőtúr és vonzáskörzete, Szolnok és vonzáskörzete, Tiszaföldvár és 

vonzáskörzete, Tiszafüred és vonzáskörzete, Törökszentmiklós és vonzáskörzete 
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ütemezetten történő megkeresése a szolgáltatás kiajánlása, pályaválasztási tanácsadás 

céljából. 

 A teljes megyei lefedettség elérése érdekében a 2015-2016-os tanév második félévében 

Jász-Nagykun-Szolnok megye főbb települései és ezek vonzáskörzet középiskoláinak: 

Jászberény és vonzáskörzete, Karcag és vonzáskörzete, Kenderes és vonzáskörzete, 

Kunhegyes és vonzáskörzete, Kunszentmárton és vonzáskörzete, Martfű és 

vonzáskörzete, Mezőtúr és vonzáskörzete, Szolnok és vonzáskörzete, Tiszafüred és 

vonzáskörzete, Tiszaföldvár és vonzáskörzete, Törökszentmiklós és vonzáskörzete 

ütemezetten történő megkeresése a szolgáltatás kiajánlása, pályaválasztási tanácsadás 

céljából.  

 A megye középiskoláinak megkeresése a 2015/2016. tanévre vonatkozó továbbtanulási 

információk gyűjtése. Az intézményekről CD-tár kialakítása. 

 Kihelyezett pályaválasztási tanácsadási szűrések végzése oktatási intézményekben 

ütemterv alapján, a 2014-2015-ös tanévben felkeresett intézményekre alapozva. 

 Pályaválasztási tanácsadás (szűrések, pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok), 

pályaorientáció biztosítása a székhelyintézményben pénteki napokon egyéni formában. 

Igény alapján további nap beiktatása. 

 Pályaválasztási szülői értekezletek tartása. 

 A szakterület partnerintézményivel való együttműködések kiépítése, erősítése (helyi, 

megyei, regionális és országos szint). 

 Pályaválasztási Tanácsadás Regionális Szakmai Munkaközösség munkájába 

bekapcsolódás, a műhely munkájának segítése. 

 Rendszeres team- megbeszélés. Heti rendszerességgel az aktuális feladatok egyeztetése. 

 

9. Működési terv 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, 

kockázat 

1. 1

. 

Az általános és 

középiskolák tájékoztatása 

a JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat 

továbbtanulási, 

pályaválasztási 

tanácsadással kapcsolatos 

tevékenységéről, 

szolgáltatási kínálat 

közzététele (elektronikus 

úton).  

2015. 

09.08. 

Csibi Enikő 

Barnáné Pintér 

Gizella 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

A tájékoztatás időben 

eljut az iskolákhoz. 

Késedelmes 

tájékoztatás, az 

információ 

„elakadása” a 

partnereknél. 

2. 2

. 

A teljes megyei lefedettség 

érdekében e-mailes, 

telefonos, személyes 

kapcsolatfelvétel a 2014-

2015-ös tanévben nem 

jelentkező általános és 

középiskolákkal  

A 

tanévben 

folyamato

s  

Barnáné Pintér 

Gizella 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

 

A személyes 

kapcsolatfelvétel 

nyomán kialakuló 

kölcsönös, élő 

szakmai 

együttműködések. 

Egyeztetési 

nehézségek, utazás 

esetében forráshiány. 

3. 3

. 

A megye középfokú 

iskoláinak megkeresése, a 

2015/2016. tanévre 

vonatkozó továbbtanulási 

információk gyűjtése 

2015. 10. 

31. 

Nánásiné dr.  

Horváth Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

 

Informatív 

továbbtanulási 

adatbázis kialakítása a 

határidő betartásával. 

Késedelmesen érkező 
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Ssz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, 

kockázat 

(saját, belső, szakszolgálati 

adatbázis létrehozása) 

és/vagy hiányos 

információk a 

középiskoláktól. 

4. 4

. 

Általános iskolai 

pályaválasztási szülői 

értekezleteken való 

részvétel, tájékoztató 

tartása 

2015. 

10.31. 

illetve 

2016. 05. 

30. 

Kondor Elek 

 

Szervezési 

nehézségek,  

5. 5

. 

A pályaválasztási 

tanácsadási szűrésekre, 

vizsgálatokra, 

tanácsadásra, 

pályaorientációra 

jelentkezők regisztrálása a 

megyei adatbázis-

rendszerben  

A 

tanévben 

folyamato

s 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

 

Jól működő, 

naprakész, pontos 

adatbázis rendszer a 

tanulókról. 

Problematikus 

információáramlás. 

6. 6

. 

A teljes megyei lefedettség 

érdekében kihelyezett 

pályaválasztási 

tanácsadások tartása 

ütemterv alapján, ami 

iskolaválasztás ajánlásával 

zárul 

 

2016. 06. 

15. (a 

tanévben 

folyamato

s) 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

 

A szűrések az 

ütemterv alapján, 

határidőre 

megvalósulnak, 

minden jelentkezőt 

tudunk fogadni. 

Szervezési 

nehézségek, 

forráshiány 

akadályozhatja a teljes 

megyei lefedettséget. 

7. 7

. 

Pályaválasztási tanácsadás 

(szűrések, pedagógiai és 

pszichológiai vizsgálatok), 

pályaorientáció biztosítása 

pénteki napokon a 

székhely intézményben 

egyéni  formában. Igény 

esetén más nap beiktatása. 

 

2016. 06. 

15. (a 

tanévben 

folyamato

s) 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

 

. 

A pályaválasztási 

tanácsadás ütemterv 

alapján, határidőre, 

magas szakmai 

színvonalon valósul 

meg. Minden 

jelentkezőt tudunk 

fogadni. 

Szervezési 

nehézségek. 

8. 9

. 

A megyei továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadás 

szakmai műhely 

működtetése, 

 

Továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadás 

munkaközösségben való 

részvétel  

- Intézményi 

szintű 

- Regionális 

szintű  

havi egy 

alkalom 

 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

 

A munkaközösségi 

tagok aktív 

részvételével végzett 

hasznos szakmai 

műhelymunka. 

Szervezési 

nehézségek, idő 

és/vagy 

kapacitáshiány. 

9. 1Az intézmény képviselete a 2015. 11. Nánásiné dr. Eredményes kiállítói 
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Ssz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, 

kockázat 

0

. 

megyei Pályaválasztási 

Kiállításon 

20. Horváth Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

 

részvétel, informatív, 

hasznos PR. 

Szervezési 

nehézségek. 

10. 1
1

. 

Az Integrált 

Nyomonkövető Rendszer 

(INYR) alkalmazása, 

illetve az országos 

protokollnak megfelelő 

saját dokumentációs 

rendszer vezetése. 

 

2016. 06. 

15. (a 

tanévben 

folyamato

s) 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

 

Az INYR eredményes 

használatának 

bevezetése, a 

dokumentációs 

rendszer országos 

protokollnak való 

teljes körű 

megfelelése. 

11. 1
2

. 

Saját teszt és eszközpark 

összeállítása (papír-ceruza 

tesztek, kérdőívek 

beszerzése, vizsgáló 

eljárások, standardizált 

pszichológiai 

mérőeszközök) – az 

országos szakmai protokoll 

előírásai alapján 

2015. 09. 

30. 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

 

Az országos szakmai 

protokollnak 

megfelelő teszt és 

eszközpark időben 

elkészül. 

Forráshiány 

(eszköbeszerzésnél). 

12. 1
3

. 

A sajátos nevelési igényű 

tanulók és szüleik segítése 

egyénre szabottan pénteki 

napokon továbbtanulási, 

pályaválasztási 

tanácsadással, 

együttműködve a megyei 

szakértői bizottsággal. 

2016. 06. 

15. (a 

tanévben 

folyamato

s) 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

 

 

 

Személyre szabott, 

hatékony 

segítségnyújtás az 

érintetteknek. 

Információhiány a 

középfokú SNI 

beiskolázásról 

(megyei és megyén 

kívüli lehetőségek).  

13. 1
4

. 

Komplex pályaorientáció 

(képesség- és 

személyiségvizsgálatok 

alapján történő 5-6 

alkalmas foglalkozások) 

2016. 06. 

15. (a 

tanévben 

folyamato

s) 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

A pályaorientáció 

ütemterv alapján, 

határidőre, valósul 

meg. Minden 

jelentkezőt tudunk 

fogadni. 

Szervezési 

nehézségek, kliensek 

lemorzsolódása. 

14. 1
5

.

  

Telefonos és egyéni  

tanácsadás pénteki 

napokon, konzultáció, 

szakmai ügyelet biztosítása 

a partnerek részére (szülők, 

pedagógusok, 

intézményvezetők, 

gyermekvédelmi és/vagy 

fejlesztő szakemberek) 

éves munkaterv alapján 

2016. 06. 

15. (a 

tanévben 

folyamato

s) 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

 

A szakemberek 

minden megkeresésre 

reagálni tudnak. 

 

15. 1
6

PR tevékenység 2016. 06. 

15. (a 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit 

Eredményes, széles 

körű figyelemfelhívás, 
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Ssz. Feladat Határidő Felelős Sikerkritérium, 

kockázat 

. tanévben 

folyamato

s) 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

 

a szolgáltatások 

megismertetése a 

teljes partneri körrel, 

az információ 

„elakadása” a 

partnereknél. 

 

10. Minimálisan szükséges infrastrukturális feltételek: 

 Utazási lehetőség biztosítása. 

 2 vizsgáló, tanácsadó helyiség a 3 főállású szakember számára. 

 Irattári szekrény vagy polc. 

 3 db számítógép (ebből az egyik laptop) + internet + közvetlen nyomtatási lehetőség 

 Telefon a szobában, telefonhasználat. 

 A jogszabály és a protokoll által előírt Tanácsadói napló (nyomdai sokszorosítás) 

 Önismereti kérdőívek és szoftverek beszerzése, a szoftver laptopra történő telepítése a 

kihelyezett pályaválasztási tanácsadások érdekében. 

 Kérdőívek, tesztek és egyéb dokumentumok fénymásolt példányai. 

 Pszichológiai tesztek és szoftverek. 

 

11. Aktuális feladatok:  

 Szolgáltatási kínálat közzététele. 

 Pályaorientációs vizsgálatok, tanácsadások szervezése. 

 A 2014-2015-ös tanév végén bejelentkezett intézmények: 

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 7- 8. évfolyam,  

Szegő Gábor Általános Iskola 8. évfolyam,  

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. 

évfolyam,  

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 12. évfolyam 

pályaválasztási tanácsadásának ütemezése, lebonyolítása.  

 PR tevékenység. 

 

Szolnok, 2015. augusztus 23. 

 

Készítették: 

Nánásiné dr Horváth Edit pszichológus, pályaválasztási tanácsadó koordinátor 

Váczi Emese    fejlesztő pedagógus, pályaválasztási tanácsadó koordinátor 

Kondor Elek   pedagógus, pályaválasztási tanácsadó koordinátor 
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II.3. Gazdasági csoport munkaterve 

 

 

A gazdasági csoport tevékenysége egyrészt a tanévben folyamatosan felmerülő, rendszeresen 

ismétlődő, határidőre elvégzendő feladatokból, másrészt az előre nem látható időpontokban érkező 

azonnali és emiatt előre nem látható határidőre esedékes teendőkre választható szét. 

 

1. Folyamatosan felmerülő, rendszeresen ismétlődő feladatok: 

Feladatok Határidők Felelősök 

 Heti rendszerességgel a számfejtett személyi 

juttatások felszerelése (kötelezettségvállalás, 

utalványrendelet elkészítése), és hétfői napon 

történő bejuttatása a tankerület pénzügyi 

osztályára papír alapon és elektronikus úton is. 

minden hét Hétfő HR és 

gazdasági 

ügyintézők 

közösen 

 Szerződés alapján a szakszolgálathoz 

folyamatosan beérkező szolgáltatási számlák 

pénzügyi ellenőrzés után történő felszerelése 

(kötelezettségvállalás, utalványrendelet 

elkészítése) ügyfélfogadási időben a tankerület 

pénzügyi osztályára történő bejuttatása. 

a számla beérkezését 

követően azonnal, 

folyamatosan 

gazdasági 

ügyintézők 

 A tankerület pénzügyi vezetésével történt 

egyeztetést követően a nem szerződésen 

alapuló fizetési kötelezettségekhez (szükség 

szerint felmerülő dologi kiadások körébe 

tartozó megrendelések alapján) megrendelő 

elkészítése, árajánlatok bekérése és a 

megrendelés lebonyolítása. 

a megrendelés 

sürgősségétől függően, a 

lehető legrövidebb időn 

belül 

gazdasági 

ügyintézők 

 A tagintézmények készpénzigényének kezelése, 

készpénz felvétele, szétosztása, majd a 

felhasználást követően a tankerületben történő 

elszámolás ügyintézése 

kp. felvétel havi 

rendszerességgel, 

elszámolás: a készpénz 

felvételét követő 30 

napon belül 

 

gazdasági 

ügyintézők 

 A szolgálati autóval rendelkező tagintézmények 

üzemanyag felhasználásáról készített 

dokumentáció ellenőrzése 

havonta gazdasági 

ügyintézők 

 A bérleti szerződés alapján használt 

fénymásolók óraállásának havi 

rendszerességgel történő lejelentése a bérbeadó 

felé. 

minden hónap 5. napjáig gazdasági 

ügyintézők 

 Megbízási szerződések elkészítése, 

nyilvántartása, folyamatos figyelemmel 

kísérése, változások nyomon követése, a 

pénzügyi teljesítések ellenőrzése 

folyamatosan HR és 

gazdasági 

ügyintézők 

közösen 

 Költségvetés tervezése a dologi kiadások 

tekintetében, az előző évi tényleges adatok és 

felhasználások figyelembe vételével; a 

a fenntartó által 

megadott időpontig 

gazdasági 

ügyintézők 
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szükséges egyeztetéseket követően a következő 

időszakra vonatkozó igények és kötelezettségek 

összehangolásával, a költséghatékonyság és 

költségtakarékosság jegyében. 

 A szolgáltatási szerződések nyilvántartása, 

lejárati idők figyelése, szükség esetén a lejárt 

szerződések megújításának, illetve 

felmondásának ügyintézése. 

folyamatosan gazdasági 

ügyintézők 

 Év végi leltározás lebonyolítása leltározási 

ütemterv alapján, dokumentációk előkészítése, 

a szükséges egyeztetések megtétele, a 

leltárfelvételi ívek összesítése és a tankerületbe 

juttatása. 

2015. február 28. gazdasági 

ügyintézők 

 Év végén a dologi kiadások/felhasználások 

összesítése, rendszerezése, az 

adatszolgáltatásokhoz történő előkészítése 

folyamatos gazdasági 

ügyintézők 

 Közbeszerzéssel kapcsolatos teendők, 

összesítések, egyeztetések, táblázatok 

elkészítése 

folyamatos gazdasági 

ügyintézők 

 A szolgáltatóktól érkező egyenlegközlők 

egyeztetés céljából történő továbbítása a 

tankerület pénzügyi osztályához 

folyamatos gazdasági 

ügyintézők 

 KSH, Oktatási Hivatal felé történő 

adatszolgáltatások 

folyamatos gazdasági 

ügyintézők 

 A nyári zárva tartások idejére a felmerülő 

karbantartási igények felmérése, a 

lebonyolításhoz szükséges intézkedések 

megtétele 

folyamatos gazdasági 

ügyintézők 

 

2. Előre nem tervezhető időben érkező azonnali és határidős feladatok: 

 a fenntartó által kért adatszolgáltatások határidőben történő teljesítése 

3. Az előző év hibáinak számbavétele/korrekciók: 

2013. szeptember 1-je óta ezidáig eltelt időszakban, az ügyviteli folyamatokban néhány, a 

nyilvántartás rendezetlenségéből adódó pontatlanság kiküszöbölésére volt szükség: 

1. A megbízási szerződések nem voltak rendszerezve és ezáltal a szerződésekről történő 

 adatszolgáltatás nehézségbe ütközött; az esetleges változások nyomon követése sem volt 

 lehetséges. 

 - emiatt a szerződések tagintézményenkénti bontásban kerültek elkülönítésre olyan módon, 

 hogy név szerint külön dossziéba kerültek a megbízottak. Az egyes dossziékban a megkötött 

 szerződések és a hozzá tartozó kötelezettségvállalás, illetve a kifizetett megbízási díjak 

 időrendi sorrendben kerültek lefűzésre. A szerződésekről és azok pénzügyi vonzatáról 

 történő adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében kimutatások készültek, melyeket 

 folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a változásokat nyomon követni. 

2. A szolgáltatási szerződések nyilvántartásában is hiányosságok voltak, így a szerződésekből 

 adódó fizetési kötelezettségek ellenőrzése és a szerződések lejárata, esetleges felmondása, 

 vagy meghosszabbítása nem volt átlátható.  
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 - emiatt a szolgáltatási szerződések rendszerezésére, a nyilvántartás átszervezésére volt 

 szükség 

3. Minden elektronikusan készített ügyirat csak annak az ügyintézőnek a számítógépén volt 

megtalálható, aki az adott ügyben intézkedett, ezáltal a hozzáférés csak az adott ügyintéző 

számára volt lehetséges. 

- tekintettel arra, hogy a számítógépek hálózatban működnek, így egy közös felület 

létrehozásával bármelyik ügyintéző számára a saját gépéről is elérhető és nyomon követhető 

egy-egy ügyben keletkezett intézkedés. 

 

4. Jelenlegi nehézségek, megoldásra váró feladatok: 

Az egységes ügykezelés megvalósítása érdekében törekedni kell a tagintézményekkel való 

szorosabb kapcsolattartásra, az egységes iratkezelés megvalósítására, emiatt a gazdasági csoportnál 

az alábbiakat tervezzük: 

- félévente a tagintézmények ügyviteli dolgozóinak tájékoztatás tartása, közös 

megbeszélés megszervezése 

- az egységes ügyviteli program (KIK-nec) bevezetése, amennyiben annak informatikai 

feltételei megteremthetők 

 

5. HR ügyintéző munkaterve 

FELADATOK HATÁRIDŐK 
  

szabadságok rögzítése a KIR3 rendszerben minden hónap 10.-e 
  

táppénzes papírok rögzítése a KIR3 rendszerben minden hónap 10.-e 
  

a szabadság kérelmek, táppénzes papírok visszaellenőrzése a jelenléti íveken  minden hónap 10.-e 
  

TGYS, GYED,GYES távollétek rögzítése a KIR3 RENDSZERBEN minden hónap 10.-e 
  

Adatszolgáltatások,  kilépő, belépő közalkalmazottak iratainak összeállítása a 

MÁK felé 
minden hónap 10.-e 

  

távollét jelentés készítése minden hónap 10.-e 
  

  
  

  
  

  
  

útiköltség, üzemanyag, bérlet, megbízási díjak számfejtése a KIR3 

rendszerben 
minden hónap 20.-a 

  

havi intézményi kifizetések statisztikájának elkészítése minden hónap 20.-a 
  

váltózóbér jelentés készítése minden hónap 20.-a 
  

nem rendszeres kifizetések jelentése minden hónap 20.-a 
  

    

    

 
eseti 

  
állás hirdetések előkészítése eseti 

  
közalkalmazottak adatainak nyilvántartása, kezelése, adatrögzítése a KIR 

rendszerben 
eseti 

  

a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével 

kapcsolatos munkaügyi adminisztráció 
eseti 

  

Átsorolások, illetményváltozások készítése eseti 
  

jubileumi jutalomszámfejtés eseti 
  

nyugdíjazási ügyiratok készítése eseti 
  

személyi anyag dokumentációjának frissítése, naprakészen tartása eseti 
  

munkáltatói, jogviszony igazolások készítése eseti 
  

munkavállalói letiltással kapcsolatos ügyek intézése eseti 
  

fizetési előleg, hóközi kifizetések nyilvántartása eseti 
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állománytábla naprakész vezetése eseti 
  

üzemorvos szervezése, hozzákapcsolódó adminisztráció eseti 
  

közfoglalkoztatási szerződések készítése, megszűntetése eseti 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ELŐZŐ IDŐSZAK HIBÁI: 
   

Az elődöm hibáit elnézve az első dolgom az volt, hogy egy rendszert 

próbáltam kialakítani a HR adminisztrációra.    

Így került kialakításra, hogy az intézendő feladatokat külön irattartó papucsba gyűjtöm, így átlátható, hogy 

mikor milyen faladatokat kell elvégezni.Melyet naponta átnézve nyomon tudom, követni ,hogy hol áll egy-

egy ügy. 

Külön papucs létesült a határidős távollét jelentésnek, számfejtésnek és az 

aláírásra váró dokumentumokat is külön gyűjtöm.    

A tankerület és a Mák részére küldendő iratokat is külön helyen tartom ,hogy átlátható legyen. Ezzel is 

megkönnyítve és hatékonyabbá téve a napi munkát.  

Személyi anyag irattár rendbetétele: külön tagintézményenként, a közalkalmazottak személyi anyag 

dossziéja rendezése az alábbiak szerint: személyes adatok, kinevezések, végzettségek, előző jogviszonyok, 

beléptetési adatlap. 

Az állománytábla, kilépő - belépő közalkalmazottak naprakész nyilvántartása 

is megvalósult.    
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III. FŐIGAZGATÓ HELYETTESI MUNKATERV 

2015/2016. tanév 

 

„ A vezetői eredményesség kulcsa, hogy a hatalom gyakorlása nélkül tudjuk befolyásolni az 

embereket” 

(Thomas Gordon) 

 

1. A tanév tervezésének alapja 

 A hatályos köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az SZMSZ-ben 

meghatározott feladat megosztás és az egységes működési filozófiának való megfelelés;  

 A főigazgató által elkészített: Vezetői feladatok megosztása dokumentum; 

 A fenntartó által megfogalmazott elvárások; 

 A főigazgatói pályázatban ütemezett középtávú feladatok; 

 A 2014/2015. tanév értékelése (szakmai, működési eredmények, tagintézményi és 

munkaközösségi beszámolók). 

 

2. A szakmai és koordinációs tevékenység céljai 

 A JNSZMPSZ szakmai fejlődésének biztosítása, a pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai 

és terápiás feladataira vonatkozó pszichológiai – gyógypedagógiai - pedagógiai szakmai 

elvárásoknak való teljes körű megfelelés. A pedagógiai szakmai munka egységes és 

nyilvános standardok alapján való működtetése, biztosítva a tagintézmények sajátos 

arculatának megtartását. A kliensközpontú és minőségi szolgáltatás biztosítása, elősegítve a 

mindezekhez való egyenlő hozzáférést. 

 Az egyéni és a szervezeti igények összehangolása, a szakszolgálati munkatársak intézmény 

iránti lojalitásának, elkötelezettségének növelése. A humánerőforrás gondozás területén a 

belső karrier utak erőteljesebb gondozása, a személyesség biztosítása az irányítási 

folyamatokban. 

 

3. Kiemelt szakmai feladatok a tanévre 

 A szakértői bizottsági tevékenység ellenőrzése (3. ellenőrzési év): szakértői vizsgálatok és 

vélemények egységessége, helyszíni szolgáltatások helyi gyakorlata. 

 A logopédiai ellátás vezetői ellenőrzése (3. ellenőrzési év): szűrések ütemezése, részletes 

vizsgálatok tervezése, az ellátás megvalósítása, dokumentálása. 

 Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógiai ellátás (1. ellenőrzési év): ellátás 

megtervezése, megvalósítása a helyi személyi és tárgyi feltételek figyelembe vételével és 

dokumentálása. 

 

4. Kiemelt szervezeti feladat a tanévre 

 Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre és minősítésre; 

 Az intézményi önértékelési program elkészítése: az intézményi önértékelés bevezetésének 

ütemterve, az intézményi önértékelési csoport megbízása, az intézmény önértékelési 

rendszerének működtetési terve, a 2015/16-os tanévre szóló önértékelési terv elkészítése és a 

munkaterv részeként való elfogadtatása. 

 

5. Akcióterv a 2015/2016. tanévre 

Ssz. Feladat Felelős Határidő Indikátor/ 

kockázat 

 Koordinációs feladatok    

1. Az alábbi szakszolgálati 

tevékenységek szakmai 

koordinálása: 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

Folyamatos A 

munkaközösségekben 

aktív, hasznos 
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 nevelési tanácsadás; 

 gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés, oktatás és 

gondozás; 

 fejlesztő nevelés; 

 logopédiai ellátás; 

 konduktív pedagógiai 

ellátás;  

 gyógytestnevelés; 

 iskolapszichológiai 

ellátás; 

 kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása; 

 

A szakszolgálati feladatok 

köré szerveződött hat 

munkaközösség munkájának 

koordinálása a 

munkaközösség vezetőkön 

keresztül, a munka nyomon 

követése. 

 

Cél, hogy a munkaközösségek 

a szakmai fejlesztések 

generátorai legyenek (szakmai 

finomítások, innovációk, 

publikációs készség 

növelésére, pályázatok írása). 

 

helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munkaközösség 

vezetők 

 

műhelymunka, 

pedagógiai 

szakszolgálati 

területenként „belső 

tanácsadói” rendszer: 

 1. az intézmény 

szakmai munkájának 

irányításában 

közreműködés 

(javaslatok 

megfogalmazása)  

2. az intézmény 

szakmai munkájának 

tervezésében 

közreműködés 

(tervek készítése)  

3. az intézmény 

szakmai munkájának 

szervezésében 

közreműködés 

(rendezvények, 

programok, ülések, 

értekezletek)  

4. pedagógusok 

munkájának szakmai 

segítése 

(hospitálások, 

megbeszélések, eset 

elemzések) 

5. az intézmény 

szakmai munkájának 

ellenőrzésében 

közreműködés 

(összegző értékelő 

vélemény készítése)  

6. pedagógusok 

szakmai munkájának 

véleményezése 

(ellenőrzéseket 

összegző vélemény 

készítése)  

 

 

Szervezési 

nehézségek (távolság, 

idő) 
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 Szakmai feladatok    

1. Az érintett szakszolgálati 

tevékenységek 

vonatkozásában a hazai és 

külföldi szakmai eredmények, 

eljárások és kiadványok, a 

hazai és külföldi pályázati 

lehetőségek figyelemmel 

kísérése. 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes 

 

Folyamatos  

2. Az intézményi önértékelést 

végző minőségügyi csoport 

koordinációja 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes, 

tagintézmény 

igazgatók, 

önértékelési 

csoport tagjai 

Kontakt 6 

alkalom 

2015. december 31.–

re kész intézményi 

önértékelési program. 

 2015. szeptember 

30.-ra kész 

önértékelési terv 

(2015/2016. tanév) 

Szervezési 

nehézségek (távolság, 

idő), kapacitáshiány 

3. Az Intézmény továbbképzési 

programjának folyamatos 

gondozása, a 2015/2016. 

tanév beiskolázási tervének 

megvalósíttatása, a 

2016/2017. tanév 

beiskolázási tervének 

előkészítése. 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes 

 

tagintézmény 

igazgatók 

 

Folyamatos 2015/2016. tanév 

továbbképzési terve. 

4. Belső ellenőrzési feladatok 

ellátása: 

Munkaközösség vezetők 

közreműködésével az 

intézményi önértékeléshez 

kapcsolódóan: 

 dokumentáció 

 szakmai ellenőrzés 

Főigazgatói/ főigazgató 

helyettesi ellenőrzés: 

 

A szakértői bizottsági 

tevékenység (3. ellenőrzési 

év). 

A logopédiai ellátás vezetői 

ellenőrzése (3. ellenőrzési év) 

Korai fejlesztés, fejlesztő 

nevelés, konduktív 

pedagógiai ellátás (1. 

ellenőrzési év). 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes 

 

 

 

 

Az éves 

önértékelési 

tervnek 

megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanév 

folyamán 

két 

alkalommal 

 

 

 

Általános pedagógiai 

szempontok szerint 

(8 pedagógus 

kompetencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontosan vezetett 

dokumentáció, 

folyamatleírás 
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szerinti szakmai 

működés. 

5. A székhely és a 

tagintézmények 

leterheltségének folyamatos 

figyelemmel kísérése 

 

főigazgató 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes, 

tagintézmény 

igazgatók 

Folyamatos, 

havi 

áttekintéssel 

A leterheltségek 

mutató adattábla 

alkalmazása. 

A különböző 

adottságokból eredő, 

nehéz 

összehasonlíthatóság. 

6. Az Intézmény szakmai 

erőforrásainak folyamatos 

vizsgálata 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes 

 

HR ügyintéző 

Folyamatos  

7. A tagintézményekkel való 

kapcsolattartás 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes, 

tagintézmény 

igazgatók 

 

Folyamatos, 

havi 

igazgató 

tanácsi 

értekezlet, 

telefon, 

email, 

A tanév 

folyamán 

legalább 2 

alkalommal 

helyszíni 

konzultáció. 

Kialakult, élő 

szakmai 

együttműködések. 

 

Egyeztetési 

nehézségek a 

távolság miatt. 

8. Az intézmény 

szabályzatainak, nyilvántartó 

rendszereinek gondozása 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes 

Folyamatos Naprakész, pontos 

nyilvántartások. 

Gyakori változások. 

 

 

Szolnok, 2015. augusztus 17. 

 

      Készítette:  

 

 

 

                Kovácsné Bögödi Beáta 

        Szakmai és koordinációs  

        főigazgató helyettes 
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IV. Munkaközösségek munkaterve 

 

 

IV.1. Korai munkaközösség munkaterve 

 

 
,,Nézz hosszan egy gyerekarcra, és látni fogod:  

ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik." 

(Ancsel Éva) 

 

A korai fejlesztés és gondozás feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az 

ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének 

elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának 

támogatása. Tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a 

kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai 

segítségnyújtás. 

A fejlesztő nevelés a gyermek egyéni nevelési-fejlesztési terve alapján végzett komplex 

gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való 

felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.  

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív 

nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai 

neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.  

 

1. Személyi feltételek: 

A 2015/2016-ös tanévben a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézményeiben és telephelyein főállású szakemberek, megbízási vagy vállalkozói szerződés 

alapján dolgozó gyógypedagógusok, konduktorok, szakgyógytornász és egyéb terapeuták látják el a 

korai fejlesztés, oktatás és gondozás, a fejlesztő nevelés és a konduktív pedagógiai ellátás feladatait. 

A munkaközösséget a tagintézmények által delegált fejlesztést végző vagy szervező szakemberek 

alkotják. 

 

2. A munkaközösség tagjai: 

Tagintézmény Állandó 

munkaközösségi 

tag 

Delegált 

munkaközösségi 

tag 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye 

Béres Lászlóné  

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye Jászapáti 

Telephelye 

  

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye 

Vargáné Kerti 

Anikó 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye 

Makóné 

Szabadkai 

Erzsébet 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye 

Csete Olga  

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Székhelyintézménye 

Lázárné Barna 

Andrea 

Bencsik Dóra 
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Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye 

Kürti Anikó 

 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye Újszászi 

Telephelye 

Kovács Orsolya  

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye 

Kendrei Dóra 

 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye 

Szabó Judit  

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye 

Fegyverneki Telephelye 

Varga Mária  

 

3. Tárgyi feltételek: 

Összejöveteleinkhez, műhelymunkánkhoz a helyszínt a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye biztosítja Szolnokon, az Aradi út 20. szám alatt. 

 

4. A 2015/2016-ös tanév szakmai célkitűzései: 

 Segítse a korai fejlesztés, oktatás és gondozás, a fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai 

ellátás szakszolgálati feladatellátásban dolgozó munkatársak szakmai munkáját 

 Törekedjen az egységes szemlélet megtartására, biztosítson alkalmat további saját élményű 

tapasztalatszerzésre, egymás munkájának megismerésére; folytassa „jó gyakorlatait” 

 Ápolja partnerkapcsolatait, törekedjen további szakmai és szakmaközi együttműködések 

kialakítására 

 Támogassa a fenntartó és az intézményvezetés a korai fejlesztés, oktatás és gondozás, a 

fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére 

irányuló tevékenységét 

 Vegyen részt az intézmény szakmai munkájának ellenőrzésében, értékelésében, járuljon 

hozzá az intézményvezetés minőségfejlesztésre és minőségértékelésre vonatkozó stratégiai 

célkitűzéseinek eléréséhez 

 

5. Az összejövetelek tervezett időpontjai: 

 Tervezetten: másfél havonta, páratlan hét csütörtöki napokon, 13.30-tól – 15: 30-ig 

Első alkalom: 2015. szeptember 24. 

Második alkalom: 2015. október 22. 

Harmadik alkalom: 2015. december 03. 

Negyedik alkalom: 2016. február 4. 

Ötödik alkalom: 2016. március 17. 

Hatodik alkalom 2016. április 28. 

 

6. A 2015/2016-ös tanév feladatai, felelősség-határidő: 

Ssz. Feladat Felelős Határidő 

1. A tanév előkészítése: a találkozók időpontjának 

meghatározása, munkaterv elkészítése, szakmai 

célkitűzések meghatározása a tavalyi tanév 

tapasztalatai alapján. 

Béres Lászlóné 2015. 

szeptember 24. 

2. A korai fejlesztés, oktatás és gondozás, a 

fejlesztő nevelés és konduktív pedagógiai 

ellátás folyamatleírásainak ellenőrzése, 

aktualizálása. 

Béres Lászlóné 2015. 

szeptember 30. 

3. Adatszolgáltatás az infrastruktúra-használati 

szerződések előkészítéséhez  

Béres Lászlóné 2015. 

szeptember 30. 
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(A fejlesztések lehetséges helyszíneinek 

összegyűjtése, partnerlisták elkészítése: az 

infrastruktúra-használati szerződések 

előkészítésében való segítségnyújtás) 

4. Együttműködés az önértékelési csoporttal Béres Lászlóné Folyamatos 

5. Pályázatfigyelés az alábbi témákban:  

- Hálózatépítés 

- Szakmai konferenciák 

- Továbbképzési lehetőségek 

- Infrastruktúra fejlesztés (eszközök, 

berendezések, felszerelések) 

Minden 

munkaközösségi 

tag 

Folyamatos  

6. Kerekasztal: 

- Esetismertetés, esetmegbeszélés 

- A szakterületen megjelenő új ismeretek, 

szakirodalmi cikkek, könyvek ismertetése 

- Tudásmegosztás 

- Aktuális szervezési feladatok megbeszélése 

Minden 

munkaközösségi 

tag 

Minden 

összejövetel 

alkalmával 

 

 

7. Az intézményes korai fejlesztés gyakorlata, 

előadó meghívása/intézménylátogatás  

Béres Lászlóné 2015. december 

3. 

8. Helyszíni látogatás az Újszászi Telephelyen: 

- A logopédus és szomatopedagógus 

együttműködése a beszédindítás területén  

- Szakmán belüli kapcsolatok építése a korai 

komplex fejlesztés érdekében.  

Kovács Orsolya 2016. március 

17. 

9. Egy országos elismertségű konferencia, 

szakmai esemény kiválasztása, a látogatás 

megszervezése a munkaközösség érdeklődő 

tagjai számára, támogatás, anyagi források 

felkutatása a térített részvétel érdekében 

Lázárné Barna 

Andrea 

2016. április 28. 

 

 

Szolnok, 2015. szeptember 2. 

 

 Béres Lászlóné 

 munkaközösség-vezető 
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IV.2. Szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség 

2015/2016. tanév munkaterve 
 

„Mindenki másképp egyforma” 

(Mérő László) 

 

 

1. A munkaközösség időkeret beosztása, az összejövetelek tervezett időpontjai 

A szakmai találkozók időkerete az idei tanévben is hasonlóan alakul, félévenként három 

alkalommal, összesen hat időpontban fogunk találkozni.  

 

A 2015/2016. tanév első félévi időpontjai: 

 2015. szeptember 24. 13.30 

 2015. november 12. 13.30 (ajánlott időpont, az első szakmai találkozón az egyeztetés 

megtörténik) 

 2015. december 10. 13.30 (ajánlott időpont, az első szakmai találkozón az egyeztetés 

megtörténik) 

 

2. A munkaközösség tagjai 

1. Szabó Ildikó   JNSZM PSZ Fegyverneki Telephely 

2. Bartusné Major Ágnes  JNSZM PSZ Jászberényi Tagintézmény 

3. Kunné Monoki Andrea  JNSZM PSZ Karcagi Tagintézmény 

4. Imréné Cselóczki Andrea  JNSZM PSZ Kunszentmártoni Tagintézmény 

5. Bencsik Mária Bernadett  JNSZM PSZ Mezőtúri Tagintézmény 

6. Barnáné Pintér Gizella  JNSZM PSZ Székhelyintézmény 

7. Czagány Bernadett   JNSZM PSZ Székhelyintézmény 

8. Földesiné Ungi Marianna   JNSZM PSZ Székhelyintézmény 

9. Matuszkáné Barta Mária  JNSZM PSZ Szolnoki Tagintézmény 

10. Ácsné Nagy Beáta  JNSZM PSZ Tiszafüredi Tagintézmény 

12. Tóviziné H. Tóth Mária  JNSZM PSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény 

13. Szabó Katalin   JNSZM PSZ Újszászi Telephely 

 

Jelenleg a munkaközösségünket a felsorolt kollégák alkotják, minden tagintézményünket képviseli 

legalább egy fő. Az idei tanévben is várjuk az érdeklődő kollégákat, a munkaközösségi alkalmak 

nyitottak, bárki számára látogathatók. Az állandó tag távollétét minden tagintézmény személyi 

helyettesítéssel oldja meg.  

 

3. A 2015/2016. tanévben a munkaközösség szakmai célkitűzései 

Az eddigi közös munkát folytatjuk oly módon, hogy a kollégák diagnosztikai munkáját, a szakmai 

kompetenciát tovább erősítsük. Jelen tanév során a módszertani ismereteinket bővítjük, elsősorban a 

gyakorlatban használt tapasztalatainkat, az eszközparkunk által kapott információk értelmezésének 

lehetőségeit osztjuk meg egymással. 

A szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség a tanév során folyamatosan nyomon 

követi az aktuális jogszabályi változásokat, melyek gyakorlati alkalmazását segíteni kívánja a 

diagnosztikai munkában. 

 

4. A 2015/2016. tanévre tervezett munkaközösségi feladatok 

 A szakértői bizottsági tevékenység folyamatleírásának felülvizsgálata és véglegesítése 

 Az önértékelési csoport kialakításának támogatása 

 Az önértékelési csoport munkájában való részvétel 

 Az EDUCATIO által rendelkezésre bocsátott Lőrik-féle szakmai protokoll 
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 Módszertani megbeszélés; diagnosztikai eszközeink használata, a kapott eredmények 

értelmezése 

 Problémás esetek átbeszélése: esetismertetés, esetfeldolgozás 

 A részterületek és az intelligenciamérés összefüggései 

 Aktuálisan felmerülő szakmai és jogszabályi kérdések megvitatása 

 

A fenti témakörök ütemezése a munkaközösség találkozóin, a tanév során folyamatosan 

megvalósul. 

 

5. A szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség munkájának hatékonysági 

ellenőrzése 

A 2015/2016. tanévben bevezetünk egy új tevékenységet, a munkaközösségi alkalmak szakmai 

eredményességét nyomon követjük, hogy az ott zajlott munka hatékonyságáról visszajelzést 

kapjunk. Ebben a tanévben, először a munkaközösség állandó résztvevő tagjai, a második félév 

utolsó találkozóján név nélkül töltenek ki majd egy kérdőívet. A kérdőív eredményei az év végi 

beszámolóban ismertetésre kerülnek. A hatékonysági ellenőrzés egyik célja a résztvevő kollégák 

munkaközösségi találkozóin szerzett tapasztalatainak, véleményének megismerése. Arról kérjük a 

véleményüket, hogy milyen mértékben hasznosíthatóak a munkaközösségi munkában szerzett 

ismeretek a mindennapi tevékenységük során. Másik célja a véleménykérésnek, mérésnek a 

szakértői bizottsági koordinációs feladatkör folyamatos fejlesztése.  

 

Helyszín: JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény Szolnok, Aradi u. 20. 

(Szakértői Bizottság emeleti előadó) 

Felelős: munkaközösség-vezető 

 

 

Szolnok, 2015. augusztus 24.      

 

 

             Czagány Bernadett 

          munkaközösség-vezető 
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IV.3. Nevelési Tanácsadás munkaközösség munkaterve 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadás Munkaközössége 

a 2014/2015-ös tanévet megfelelő tapasztalatokkal és összeszokott csapattal végezte.  

A 2015/2016-os tanévben a tagintézmények, telephelyek képviseletében minimális változás 

várható, a munkaközösség munkáját többnyire állandó tagok látták/ják el. A legfontosabb változás a 

munkaközösség életében, hogy a munkaközösség-vezető kollégánk személye megváltozott. A 

munkaközösségi találkozók továbbra is nyitottan működnek, azokon a delegált tagok mellett bárki 

érdeklődő kolléga részt vehet.  

 

1. A munkaközösség delegált tagjai: 

 Bencsik Mária Bernadett, Mezőtúr, bencsikdetti@gmail.com  

 Borbás Erzsébet, Jászberény, borbi3@freemail.hu (változás várható) 

 Dávid Dóra, Kunszentmárton, doradavid09@gmail.com 

 Gazdig Dóra, Törökszentmiklós, gazdig.dora@gmail.com 

 Kátainé Darók Bernadett, Szolnok, Székhelyintézmény, katainedetti@invitel.hu 

 Kóródi Anikó, Törökszentmiklós, korodianiko@yahoo.com 

 Krómi Zoltánné, Tünde, Tiszafüred, krominetf@gmail.com 

 Stefán Edina, Fegyvernek, edyna.stefan@gmail.com (változás várható) 

 Szabó Ágota, Karcag, szaboagota@index.hu 

 Tasi György, Újszász, tasigyuri@freemail.hu  

 Tóthné Kocsis Edit, Szolnok, tokoed@gmail.com 

 

A találkozások páros héten, szerdai napokon 13.00 órától-16.00 között tervezzük, a tanév során 6 

foglalkozást tartanánk. 

 

2. A 2015/2016-os tanév szakmai célkitűzései: 

 A nevelési tanácsadás munkaközösség ebben a tanévben, a gyakorlati fókusz mellett, a 

tematikus alkalmak megvalósításra teszi a fő hangsúlyt, melyet a munkaközösség az előző 

tanév utolsó alkalmával elfogadott. 

 A nevelési tanácsadás, mint ellátás/tevékenység folyamatának nyomon követése, az 

esetlegesen szükséges változtatások végrehajtása. 

 Szakmai konzultációk biztosítása a kollégáknak a mindennapi munka során megtapasztalt 

pszichés jelenségek, helyzetek, egyéni esetek kapcsán. 

 A nevelési tanácsadás területén dolgozó szakemberek szakmai felkészültségének aktív 

támogatása. 

 A megyénken kívül működő nevelési tanácsadás munkaközösségekkel történő szakmai 

konzultációs lehetőségek feltérképezése, kapcsolatok kialakítása. 

 A Szakszolgálatnál működő munkaközösségekkel való jó színvonalú együttműködés 

további biztosítása. 

 A szakmai továbbképzések tapasztalatainak átadása a munkaközösség tagjainak. 

 Szakmai konferenciákon, továbbképzési lehetőségeken való részvétel. 

 

3. A 2015/2016-os tanév munkaközösségi feladatainak ütemezése:  

A munkaközösség-vezető személyének megváltozása miatt, a tényleges ütemezés és a részletes 

munkaterv kidolgozás, megvitatás, elfogadás az első alkalommal történne meg, ezért az ütemtervet 

utólag csatolom.  

A korábban összegyűjtött témák: a 0-3 éves korosztály terápiás célú megközelítése, amire a 3-6 

éves korosztály jellegzetességeit lehetne ráépíteni, rejtett érzelmi elhanyagolás; „ál”autizmus 

(különleges érzelmi, akarati élet megnyilvánulási formái), a mentalizáció fontossága, dinamikája, az 

mailto:borbi3@freemail.hu
mailto:edyna.stefan@gmail.com
mailto:tasigyuri@freemail.hu
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ok-okozati viszonyrendszer- családi és iskolai élettérben, szocializációs folyamatok, szociális 

készségek fontossága, annak fejlesztési lehetőségei. 

4. A lehetséges tervezet az első munkaközösség foglalkozáson kerülne elfogadásra: 

 A tanév előkészítése: a találkozók időpontjának meghatározása, munkaterv elkészítése, a 

nevelési tanácsadás folyamat felülvizsgálata és véglegesítése, szakmai célkitűzések 

meghatározása a tavalyi tanév tapasztalatai alapján.  

„Csoportozás a nevelési tanácsadásban” 

Határidő: 2015. szeptember  

Felelős: munkaközösségi tagok, munkaközösség-vezető 

 A nevelési tanácsadás ellátásban az aktuálisan felmerülő szakmai kérdések megvitatása, 

módosításokra irányuló javaslatok megfogalmazása.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: minden munkaközösségi tag, a nevelési tanácsadás munkaközösség vezetője 

 A nevelési tanácsadás tevékenység során alkalmazott eljárások, eszközök időszakos 

felülvizsgálata, új eljárások, eszközök kipróbálása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: minden munkaközösségi tag, munkaközösség-vezető 

 A 2015/2016-os tanév végén a következő tanév éves munkatervének megvitatása. 

Határidő: 2016. június 

Felelős: munkaközösség-vezető  

 

5. Az alábbi feladatok mindig aktuálisak: 

 Esetismertetés, esetmegbeszélés  

 Közös munkaközösségi találkozó 

 Megyén kívüli szakszolgálat meglátogatása 

 Szakmai konferenciákon, programokon való részt vétel  

 Szakmai fórumokkal való kapcsolattartás 

 

Jászberény, 2015. augusztus 25. 

 

                                                                                                   Barna Nelli 

                                                                                            munkaközösség-vezető 
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IV.4. Logopédiai ellátás munkaközösség munkaterve 

 

 

1. A munkaközösség időkeret beosztása, az összejövetelek tervezett időpontjai: 

A logopédia munkaközösség a tanévben 6 műhelymunkát tervez. A műhelymunkák 

(lehetőség szerint páratlan héten) szerdai napokon lesznek, és tervezetten 13.30 – 15.30-ig 

tartanak.   

Az értekezletek várható időpontjai:  

- 2015. szeptember 30. (páratlan hét szükségessége esetén szeptember 23.) 

- 2015. november 18. 

- 2016. január 13. 

- 2016. március 9. 

- 2016. április 20. 

- 2016. június 1. 

 

2. A munkaközösség tagjai (állandó és meghívott, egyéb): 

A munkaközösségi értekezletek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézményeiben dolgozó valamennyi logopédus kolléga előtt nyitottak, tágabb 

értelemben véve a munkaközösségnek minden megyei szakszolgálati feladatot ellátó 

főállású logopédus tagja. Minthogy a megbeszéléseken valamennyien nem tudnak részt 

venni, munkacsoportjukat, tagintézményi logopédus kollégáikat adott esetben delegált tagok 

képviselik. 

 

A 2015/2016. tanévben a logopédiai munkaközösség delegált illetve a munkaközösségi 

értekezleteket várhatóan látogató tagjai: 

 

Tagintézmény Állandó/delegált tag Látogató tagok 

Jászberényi Tagintézmény 

Jászapáti telephely 

Pappné Szabó Gabriella Kutas 

Erna 

Szilák Zsófia 

Preiningerné 

Seregi Ágnes 

Karcagi Tagintézmény Kolozsvári Ernőné Pergéné Deli 

Katalin 

Kunszentmártoni Tagintézmény Szaszkóné Gala Katalin  

Mezőtúri Tagintézmény Bíró Imréné Sípos Mária Dóra 

Gombos Kata 

Szolnoki Tagintézmény 

 

 

 

Újszászi telephely 

Baloghné Bencsik Izabella 

(távolléte esetén Molnár Ildikó) 

 

 

Szabó Katalin 

Benedek Péterné 

Farkas Nóra 

Molnár Ildikó 

Szekrényesné 

Juhász Mária 

(Nieberlné Sági 

Mónika) 

Tiszafüredi Tagintézmény Mályiné Koór Cecília 

Borbély Imréné 

 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Burai Zsuzsanna Farkas István 

 

3. A  munkaközösség szakmai célkitűzései a 2015/2016. tanévben: 

 A logopédiai ellátás szakszolgálati tevékenységi területéhez kapcsolódó, intézményi 

folyamatleírás véglegesítése, annak munkaközösségi elfogadása 

 A szervezeti felépítés formálása – a munkaközösségi szintű feladatelosztás 

megvalósítása  
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 A logopédiai ellátáshoz kapcsolódó (az előző tanévben részben átgondolt és 

megbeszélt) rövid és hosszú távú stratégiai tervek elkészítése  

 A logopédiai ellátásban dolgozó szakemberek szakmai felkészültségének aktív 

támogatása, a pályakezdő kollégák kiemelt szakmai segítése 

 Elméleti/gyakorlati szakmai ismereteink konferenciákon, továbbképzéseken való 

részvétellel történő bővítése (MLSZSZ konferencia, Logopédia Európai Napja 

rendezvénye, Magyar Tudomány Napi szakmai rendezvény) 

 

4. A munkaközösségi feladatok ütemezése  

 A logopédiai ellátás szakszolgálati tevékenységi területéhez kapcsolódó 

folyamatleírás átnézése, felülvizsgálata, annak munkaközösségi szinten történő 

elfogadása, véglegesítése 

Időpont: 2015. szeptember 30.  

Felelős: munkaközösség-vezető 

 A logopédiai ellátásban dolgozók szakmai felkészültségének, elméleti és gyakorlati 

ismeretanyagának frissítése, a pályakezdő kollégák segítése 

Időpont: folyamatos 

Felelős: munkaközösségi tagok 

Tervezett témák és időpontok: 

- 2015. november 18: hangfejlesztés (ny, ty, gy), hangrögzítés „másképp” 

(gyakorlatok a logopédián) 

- 2016. január 13: nyelvi zavarok és nyelvfejlődési elmaradás 

- 2016. március 9: „Képek a logopédiáról”, és a LOGOPÉDIA EURÓPAI 

NAPJA (03.06) alkalmából „most mi játszunk” (kooperatív, játékos 

foglalkozás) 

- 2016. április 20: korai fejlesztés a logopédiában 

- 2016. június 1: diszfónia terápia, a logopédiai terápia során alkalmazható IKT 

eszközök – fejlesztő programok, honlapok  

 Stratégiai tervek kidolgozása (specifikus helyi protokollok munkaanyagának 

elkezdése, szűrési protokoll alkalmazása, feltételek, határidők kijelölése) 

Határidő: 2016. június 

Felelős: munkaközösség-vezető 

 

5. Az előző évi munkatervből áthúzódó, meg nem valósult feladatok 

 A munkaközösség, mint szakmai team szervezeti struktúrájának kialakítása 

(feladatok-felelősök) 

 A tagintézményi szinten működő jó gyakorlatok intézményi szintű publikálása 

 

6. Az önértékelési csoport munkájában való részvétel  

 A munkaközösség-vezető részéről a tanévben kettő –külső helyszínen történő 

szakmai konzultáció, óralátogatás (a Főigazgatósággal későbbiekben egyeztetett 

helyszínen, igény szerint) 

 

7. Egyéb tervezett programok, tevékenységek 

 Meghívott vendég, vagy foglalkozáslátogatás (tervezett: Mozgástréning - a TSMT 

terápia alkalmazhatósága a logopédiai terápia támogatására, Egri Vera 

gyógytornász). 

 

     Szolnok, 2015. augusztus 25.      

 

            Pásztor Tiborné Parádi Emőke 

       munkaközösség-vezető 
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IV.5. Gyógytestnevelés munkaközösség munkaterve 

 

 

1. Szakmai célkitűzések: 

A gyógytestnevelésre kiszűrt tanulók ellátása, megyei és városi szinten, az adott diagnózisuknak 

megfelelően, ne legyen ellátatlan tanuló. A gyógytestnevelés szakterületen továbbra is fontos 

feladat az egységes szemléletre való törekvés és a gyógytestnevelést tanítók szakmai szinten történő 

összefogása. 

 

2. A célok, feladatok megvalósításának módjai, utjai: 

 A gyógytestnevelés  törvényi előírásainak  betartása, egységes szemlélet kialakítása 

(dokumentáció, naplók, írásos anyagban és az órai munkában), 

 Szakmai értekezletek, bemutató órák, hospitálások egymás óráin, 

 Óralátogatások,munkaértekezletek a tagintézményekben, 

 Az iskolaorvos, a védőnők ,a szülők, és a gyógytestnevelők  közös,  egymást segítő 

munkájának további  erősítése.   

  

3. Személyi feltételek:  

A 2015/2016-os tanévben az intézmények által beküldött táblázat alapján 7 főállású 

gyógytestnevelő,  13-15 fő megbízással, 32 gyógytestnevelő pedig részmunkaidőben fog 

dolgozni /3 nyugdíjas/ Ezek a számok lehet, hogy még módosulnak de nem sokat. 

Főállású gyógytestnevelők:    Bottyán Béláné, Halasiné Hatvani Róza, Illyésné Csete Olga, 

Lazányi Józsefné, Récziné Halmai Hédi, Szekeres Julianna, Szabó Lászlóné  

 

4. A gyógytestnevelés jelenlegi helyzete: 

Az intézmények által beküldött adattáblázat alapján a 2015/2016-os tanévben 1904 fő tanuló kerül 

ellátásra (az októberi orvosi szűrések alapján még kb. 300-400 fő). A szakképző iskolák kiválásával 

kb. 800 fővel csökkent az ellátandó tanulók létszáma. 

                                                 

5. Tárgyi feltételek: 

 A testnevelés órán  használt eszközöket és tornaszereket használjuk a gyógytestnevelési  

órán is.  

 Az eszközök beszerzéseknél az iskoláknak figyelembe kell venni a gyógytestnevelés igényét 

(ezt a módosított törvény tartalmazza). 

 

6. Munkaközösségi foglalkozások:  

- Félévente kétszer tervezek páratlan héten  csütörtöki napokon a tavalyi év szerint.  

- Szakmai fórumot és bemutató órákat is kétszer tervezünk (Martfű és a Kodály Zoltán 

ált.Isk.) 

- A munkaközösségünk állandó tagjai a főállású gyógytestnevelők (7 fő), de mindenkit váruk 

abból a tagintézményből, ahol gond van az ellátottsággal és nehézségeik vannak. 10-12 fő 

megjelenésére számítok. 

 

7. A munkaközösségi foglalkozások időpontjai: 

- 2015. szeptember 9 vagy október 1. 

- 2016. február 16. 

- 2016. május 12. 

 

8. Tagintézményi munkalátogatások: 

- 2015. december 3. (Újszász) 

- 2016.április 7. (Jászberény) 
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9. Szakmai továbbképzések: 

- Martfű:  gyógyúszás (november szervezés alatt) 

- Kodály Zoltán Ált. Isk. (bemutató óra és szakmai fórum, március) 

 

      Tematika:  /bővebben a táblázat tartalmazza/ 

 

10. Tervezett továbbképzések: 

Minden olyan továbbképzéseken (országos, járási, megyei) szeretnénk részt venni, amely 

szakmailag indokolt és pénzügyi támogatást kapunk rá.  

 

Megvalósítandó szakmai feladatok 

 

Hónap 

határidő 

Megvalósítandó szakmai 

feladat 

Felelősök Tervezett programok 

Szeptember 

 

 

 

 

 

Október 1.       

 

 

Szervezési feladatok 

dokumentumok egységes 

vezetése. Helyzetkép a 

gyógytestnevelésről.  

 

 

  Munkaközösségi értekezlet: a 

folyamat szabályozás 

ismertetése, kiegészítés esetleges 

módosítása.  

mindenki 

 

 

 

 

 

Lazányi Józsefné 

munkaközösségi 

tagok 

A gyógytestnevelés 

szerepe és helyzete az 

oktatásban, a szakképző 

iskolák kiválása. 

November 

eleje 

A gyógyúszás jelentősége és 

gyógyító ereje a mozgásszervi 

elváltozásoknál. 

a martfűi 

gyógytestnevelők 

 

 

Munka és szakmai 

továbbképzés a Martfűi 

gyógyfürdőben. Bemutató 

óra.  

December munkamegbeszélés az Újszászi 

telephelyen a gyógytestnevelés 

ellátásáról.  

Lazányi Józsefné /Óralátogatás a 

gyógytestnevelőknél 

Február 

második 

fele /18-a/ 

 

Március 

10. 

 

Félév értékelése, dokumentumok 

ellenőrzése, félévi jegyek zárása. 

 

 

Szakmai továbbképzés. 

mindenki 

Lazányi Józsefné 

 

 

Batáné Tóth Enikő 

–gyógytestnevelő 

tanár.  

Munkaközösségi tagok 

beszámolója. 

 

 

Bemutató óra 

gyógytestnevelőknek, 

védőnők és iskolaorvosok 

részvételével. 

Április A Jászberényi Tagintézményben 

munkalátogatás. 

Lazányi Józsefné Óralátogatás és 

tájékozódás a 

gyógytestnevelés 

ellátottságáról. 

Május 

második 

fele /12-e/ 

Munkaközösségi értekezlet a 

tanév tapasztalatairól, 

nehézségek és jó megoldások. 

Lazányi Józsefné 

 

mindenki 

Munkaközösségi tagok 

beszámolói 

Június 15. A következő tanév előkészítése. 

Az adattáblázat bekérése az 

intézményektől. 

Lazányi Józsefné  
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Egyebek: 

A gyógytestnevelők a szabadságukat az iskola rendjéhez igazítják, a szünetekre, amikor nincs 

tanuló. 

 

Szolnok, 2015. augusztus 22.       

 

                             

                                                                                                    Lazányi Józsefné 

        munkaközösség-vezető 
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IV.6. Iskolapszichológia Munkaközösség munkaterve 

 

1. A munkaközösség időkeret beosztása, az összejövetelek tervezett időpontjai 

Az iskolapszichológia munkaközösség időkeret beosztása: páratlan héten, szerda 13.30-

15.30 

A tanév során 1 munkaközösségi foglalkozást és két kibővített szakmai műhelymunkát 

tartunk, egyet az őszi félévben, egyet pedig a tavaszi félévben. 

 

Az összejövetelek tervezett időpontjai: 

- Első alkalom - munkaközösségi foglakozás: 2015. szeptember 23. 

- Első szakmai fórum 2015. november 

- Második szakmai fórum 2016. március 

 

                                        A munkaközösségi összejövetelek tématervezete 

1.alkalom A munkaterv ismertetése, elfogadása. A 

folyamatleírás véglegesítése és 

munkaközösségi elfogadása. A megyei 

iskolapszichológiai helyzetkép frissítése 

(előzetes adatgyűjtés). 

Felelős:  

munkaközösségi 

tagok, 

munkaközösség-

vezető 

2.alkalom Szakmai műhelymunka – tervezés alatt Felelős: 

munkaközösség-

vezető 

3.alkalom Szakmai műhelymunka – tervezés alatt Felelős: 

munkaközösség-

vezető 

 

2. A munkaközösség tagjai (állandó és meghívott, egyéb) 

A munkaközösség állandó tagjai 

Szilágyi Edit JNSZMPSZ Székhelyintézmény 

Szebeni Viola JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény 

Szabó Ágota JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény 

Dávid Dóra JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény 

- JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény 

Domonics Lenke Gyöngyike JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény 

Szabó Anita mk. vezető JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény 

- JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi 

Telephely 

Kisnémet Nóra JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény 

Kóródi Anikó JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Csíkné Gábli Erika JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Fegyverneki Telephely 

 

A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye az aktuális 

tanévben nem delegál állandó tagot a munkaközösségi foglalkozásokra, hanem közvetlenül a 

munkaközösség-vezetővel tart kapcsolatot Magyarné Kovács Ildikó (eddigi munkaközösségi tag).  

Mivel Jász-Nagykun-Szolnok Megyében az iskolapszichológiai hálózat és a koordináció még 

alakulóban van, ezért az iskolapszichológiai munkaközösség foglalkozásait szakmai fórummá 

bővítjük, kapunkat kinyitjuk, és lehetőséget biztosítunk a megye nevelési-oktatási intézményeiben 

dolgozó óvoda- és iskolapszichológusai számára, hogy meghívott résztvevőként illetve előadóként 

bekapcsolódjanak a munkaközösség szakmai életébe.   
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A műhelymunkán teret adunk egymás szakmaiságának, specializációjának bemutatására a megyén 

belül, illetve más megyében dolgozó óvoda/iskolapszichológus kollégák tapasztalatait, jó 

gyakorlatait is szívesen fogadjuk – akár csere előadások, tapasztalatok megszervezésével.  

  

3. A 2015/2016. tanévben a munkaközösség szakmai célkitűzései 

 A törvény és többnyire az országos helyzetkép is azt mutatja, hogy az iskolapszichológiai 

hálózat kialakulása függetlenedik a pedagógiai szakszolgálattól. A pedagógiai szakszolgálati 

intézményben, mint iskolapszichológiai feladatellátás, alapvetően a nevelési-oktatási 

intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, a 

koordinátori feladat marad. Legfőbb cél, hogy a fokozatosság elvét érvényesítve, 

kialakítsuk a megyében a tankerületi iskolapszichológiai koordinációkat. Ezért 

javasolnánk a tagintézményeknek - a lehetőségeket figyelembe véve -, hogy a kollégák 

kapjanak heti néhány (3-4) koordinációs órát, amit az iskolákban tölthetnének. Fő 

tevékenységük a pedagóguskonzultációk során megvalósuló kapcsolatépítés és 

igényfelmérés lenne, továbbá a pszichológiai kultúra beépítése az iskolai élet 

mindennapjaiba. Részt vehetne pl. nevelőtestületi értekezleten, vagy szülői értekezleten, 

illetve kapcsolatot építhetne az iskolában dolgozó közszolgáltatókkal. Továbbá, ha az adott 

tankerületben dolgozik „intézményi” óvoda/iskolapszichológus, akkor vele is kialakíthatna 

egy állandó munkakapcsolatot. Ezzel a lépéssel az is megvalósulna, hogy a munkaközösség 

a feladatra ráhangolódott, sajátélményekkel érintett, motivált kollégák műhelymunkájává 

válna – ez nagy szakmai fejlődés lenne. 

 A munkaközösség célja, hogy egy szakmai háttérbázist biztosítson a gyakorlati munkához. 

Cél a szakmai együttgondolkodás, a rendszeressé váló szakmai konzultációk, 

esetmegbeszélések biztosítása. 

 

4. A 2015/2016. tanévben a munkaközösségi feladatok ütemezése (tevékenység/feladat/téma, 

időpont/határidő, helyszín, felelős)  

 

Munkaközösségi feladatok 

 Időpont Tevékenység, téma Felelős 

1. 2015. 

szeptember 30. 

Az óvoda- és iskolapszichológiai koordináció 

folyamatszabályozásának véglegesítése és 

munkaközösségi szinten történő elfogadása 

 

munkaközösség-

vezető 

2. 2015. október A megyei iskolapszichológiai helyzetkép 

kialakítása 

 

munkaközösségi 

tagok, 

munkaközösség-

vezető 

3. 2015. március Az iskolapszichológiai protokollban 

meghatározott szűrőeljárások, vizsgálati 

eszközök összegyűjtése 

munkaközösségi 

tagok, 

munkaközösség-

vezető 

4. folyamatos Folyamatos esetmegbeszélések biztosítása – 

szakmai és mentálhigiénés segítségnyújtás 

egymásnak 

munkaközösség-

vezető 

5. folyamatos Az Országos Iskolapszichológiai Módszertani 

Bázis előadásainak ismertetése, 

információinak átadása  

munkaközösség-

vezető 

6. 2016. június A tanév végén a megvalósult célok, feladatok 

áttekintése, a következő tanév éves 

munkatervének előkészítése 

munkaközösség-

vezető 
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5. Az előző évi munkatervből áthúzódó, meg nem valósult feladatok 

A belső kapcsolatok megteremtése a feladatellátásunkhoz kapcsolódó munkaközösségekkel 

csak részben valósult meg a 2014/2015-ös tanévben, ezért a kiemelten tehetséges gyermekek, 

tanulók gondozása és a továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás munkaközösséggel a jelen 

tanévben szeretnénk erősítni a munkakapcsolatot.   

 

6. Az önértékelési csoport munkájában való részvétel (a mk. vezetők munkájára 

elsősorban az óra/foglalkozás látogatásoknál számítunk – amelyik területen lehet) 

 

7. Egyéb tervezett programok, tevékenységek 

Az óvoda- és iskolapszichológusok legfőbb szakmai fóruma az Országos 

Iskolapszichológiai Módszertani Bázis, mely félévenként 4 alkalommal szervez szakmai 

rendezvényt.  A programok rendkívül gyakorlatorientáltak, sőt a szervezők rendszeres 

szupervíziót is biztosítanak a kollégáknak. Szeretnénk, ha minden alkalommal – rotációs 

rendszerben – egy-egy kolléga részt tudna venni a szakmai rendezvényen, és az ott szerzett 

ismereteket, információkat a szakmai műhelymunkán átadnánk egymásnak.  

 

 

Szolnok, 2015. augusztus 25. 

 

 

         Szabó Anita 

            munkaközösség-vezető 
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IV.7. Kiemelten Tehetséges Gyermekek, Tanulók  

Gondozása Munkaközösség Munkaterve 

 

1. A munkaközösség tagjai: 

A Kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása munkaközösség egy nyitott szakmai 

szerveződés. Tagjai a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok 

Tagintézményit és telephelyeit képviselik. A munkaközösség tagjai gyógypedagógusi, pedagógusi 

vagy pszichológusi végzettséggel rendelkeznek, akik a kitűzött célokat elfogadják és azok elérése 

érdekében a közös munkában szívesen vesznek részt. Nyitottak, rugalmasak, együttműködők és a 

tudásukkal segítik a célok megvalósulását. 

 

2. Tagintézmények és telephelyek: 

- JNSZM PSZ Szakértői Bizottság, 5000 Szolnok, Aradi u. 20. 

- JNSZM PSZ Szolnoki Tagintézménye, 5000 Szolnok, Városmajor út 65/a.  

- JNSZM PSZ Mezőtúri Tagintézménye, 5400 Mezőtúr, Földvári út 61. I. em. 

- JNSZM PSZ Jászberényi Tagintézménye, 5100 Jászberény, Nagytemplom út 1. 

- JNSZM PSZ Karcagi Tagintézménye, 5300 Karcag, Kossuth tér 4. 

- JNSZM PSZ Kunszentmártoni Tagintézménye, 5430 Tiszaföldvár, Malom út 1. II. em. 

- JNSZM PSZ Tiszafüredi Tagintézménye, 5350 Tiszafüred, Fő út 26.  

- JNSZM PSZ Törökszentmiklósi Tagintézménye, 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 25. 

- JNSZM PSZ Törökszentmiklósi Tagintézménye Fegyverneki Telephelye, 5231 Fegyvernek, 

Szent Erzsébet út 167/a. 

- JNSZM PSZ Szolnoki Tagintézménye Újszászi Telephelye, 5052 Újszász, Kossuth út 13. 

 

3. A munkaközösség céljai és feladatai a 2015/2016. tanévben: 

- A JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozással kapcsolatos 

tevékenységének megismertetése a megye intézményeinek vezetőivel, pedagógusaival 

- Szakmai kapcsolatok kialakítása a tehetséggondozásra érzékeny pedagógusokkal 

- Kapcsolatfelvétel a megye 60 Tehetségpontjával és megerősítése a Jász-Nagykun-Szolnok 

Tehetségsegítő Tanáccsal 

- Szakmai műhelyek működtetése tankerületenként, félévente egy-egy alkalommal 

- Tehetség tanácsadásra lehetőség biztosítása pedagógusok, tanulók, szülők részére 

- A meglévő protokollok és tapasztalatok alapján az eljárásrend kidolgozása, mintegy 

szolgáltatási ajánlatként a pedagógusok, szülők, tanulók számára meghirdetve 

- A partnerek által tehetségesnek ítélt tanulók/gyermekek pszichológiai vizsgálatának 

megszervezése a székhelyintézményben vagy a tagintézményekben a lakóhely közeli 

szolgáltatás figyelembevételével 

- Javaslatok kidolgozása a tehetséggondozás intézményekben történő megvalósítására 

- Pályázatfigyelés a pályázatokban megjelenő lehetőségek kihasználása a szolgáltatási kínálat 

bővítésére 

- Kapcsolatfelvétel más megyék szakszolgálatainak hasonló tevékenységet végző 

munkaközösségeivel, együttműködési lehetőségek keresése, Jó gyakorlatot átvétele, átadása 

 

4. Célcsoportjaink:  

- szakmai munkaközösségek, a tehetségkoordinátorok, a tehetségsegítők, tehetséges 

tanulókkal foglalkozó szakemberek, szülők és gyermekek. 

 

5. A munkaközösségi foglalkozások tervezett időpontjai: 

6 alkalommal,  páratlan hét szerdai napokon, 13.30-tól – 15.30-ig.  
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6. A munkaközösségi foglalkozások 

Ssz. Időpont Tevékenység, téma A foglalkozás helyszíne 

1. 2015. szeptember A munkaközösség megalakulása, célok, 

feladatok megbeszélése, Munkamegosztás 

a székhelyintézményben és a 

tagintézményekben dolgozók között 

A Kiemelten tehetséges 

tanulók/gyermekek munkaközösség 

folyamatleírásának véglegesítése 

Székhelyintézmény 

Szolnok 

2. 2015. november A Szakszolgálati intézmény pályázati 

tevékenysége a pályázatból adódó közös 

feladatok megbeszélése 

Az első szakmai műhely előkészítése 

Székhelyintézmény 

Szolnok 

3. 2015. december Tanulók megismerésére technikák és 

módszerek 

Vizsgálati eljárásrend összeállítása 

A képességfejlesztés és a tehetséggondozás 

összefüggéseinek megvitatása a 

pályaválasztással foglalkozó kollégákkal 

 

Székhelyintézmény 

Szolnok 

4. 2016. február Együttműködési lehetőség keresése más 

megyék hasonló tevékenységet végző 

munkaközösségével. Közös fogllakozás 

tartása 

Székhelyintézmény 

Szolnok 

5. 2016. március A Magyar Tehetséggondozó Társaság és a 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége, valamint a Nemzeti Tehetség 

Program által tett ajánlások  a 

tehetséggondozás menedzselésére. 

Pályázati és együttműködési lehetőségek. 

Székhelyintézmény 

Szolnok 

6. 2016. május Az elvégzett feladatok áttekintése, ebből 

azoknak a kiválogatása, amelyek a 

következő tanévben folytathatók, vagy 

továbbfejleszthetők 

Székhelyintézmény 

Szolnok 

 

Szolnok, 2015. augusztus 31. 

 

                Császár István 

          munkaközösség-vezető 
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IV.8. A pályaválasztási tanácsadás munkaközösség munkaterve 

 

 

1. A munkaközösség időkeret beosztása, az összejövetelek tervezett időpontjai: 

Tervezetten:  

- havonta páratlan hét keddi napokon, 13.00-tól-15.00-ig,  

- Regionális Szakmai munkaközösség munkájába történő bekapcsolódás: 

- 2015.09.09. Eger, 2015.10.22. Eger 2016-ra vonatkozóan a Regionális Szakmai 

munkaközösség pontos időpontjai még nem ismertek, a munkatervben tervezetten 

szerepel). 

 

2. A munkaközösség tagjai- állandó:  

Nánásiné dr. Horváth Edit pszichológus, pályaválasztási tanácsadó, Váczi Emese fejlesztő 

pedagógus pályaválasztási tanácsadó, Kondor Elek pedagógus, pályaválasztási tanácsadó 

Meghívott: Császár István tehetséggondozó koordinátor 

 

3. A 2015-2016. tanévben a munkaközösség szakmai célkitűzései:  

A megye általános és középfokú oktatási intézményeiben a szakszolgálat pályaválasztási 

tevékenységének megismertetése - alapozva a már meglévő  kapcsolatokra. 

Kapcsolati háló kialakítása, erősítése az oktatási intézmények pályaválasztási felelős 

pedagógusaival, osztályfőnökökkel, a Regionális Szakmai munkaközösség tagjaival. 

A pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó jogszabályok nyomon követése, a jogszabályoknak 

való megfelelés. 

 

4. A 2015-2016. tanévben a munkaközösségi feladatok ütemezése: 

 Időpont Tevékenység, téma Helyszín Felelős 

1. 2015. szeptember 09. Regionális 

pályaválasztási 

tájékoztató 

kiadvány 

előkészítése  

Heves Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Eger 

 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit,  

Váczi Emese 

 

 

2 2015. szeptember 30. A középfokú 

beiskolázás 

jogszabályi háttere, 

aktuális feladatai. 

Továbbtanulási, 

pályaválasztási 

folyamat 

felülvizsgálata, 

véglegesítése. 

JNSZ Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Székhelyintézmény 

Szolnok, Aradi u. 

20. 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit,  

Váczi Emese 

Kondor Elek 

 

 

 

 

 

3. 2015. november 22. 

 

 

Szakma mesterei-

online felület 

használata 

Heves Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Eger 

Kondor Elek 

 

 

 

4. 2016.január 

 

Minden, ami 

felsőoktatás 

JNSZ Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Székhelyintézmény 

Szolnok, Aradi u. 

20. 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit,  

Váczi Emese 

 

 

5. 2016. február Szakmai műhely  Heves Megyei 

Pedagógiai 

Kondor Elek 
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Szakszolgálat 

Eger 

 

 

6. 2016. március 

 

Tájoló napok 

megyei 

megrendezése 

 

Oktatási intézmény 

tornaterme 

 

Nánásiné dr. 

Horváth Edit,  

Váczi Emese 

Kondor Elek 

7. 

 

 

 

 

2016. április  

 

Tehetség-

pályaválasztás 

/terv/ 

JNSZ Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Székhelyintézmény 

Szolnok, Aradi u. 

20. 

Császár István 

 

8. 

 

 

 

2016. május Tehetség-

pályaválasztás 

/terv/ 

JNSZ Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Székhelyintézmény 

Szolnok, Aradi u. 

20. 

Császár István 

 

9. 2016. június Összefoglalás a 

munkaközösség 

munkájáról és az 

elért 

eredményekről. 

JNSZ Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Székhelyintézmény 

Szolnok, Aradi u. 

20. 

Kondor Elek 

 

 

5. Az előző évi munkatervből áthúzódó, meg nem valósult feladatok: 

A teljes megyei lefedettség biztosítása. 

A 2014-2015-ös tanévben tanácsadást nem igénylő intézmények ismételt megkeresése a 

szolgáltatás kiajánlása céljából. 

 

 

 Szolnok, 2015. 08.26.           

 

            Kondor Elek 

             munkaközösség-vezető 
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V. Tagintézmények munkaterve 

 

V.1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

Jászberényi Tagintézmény 

 

 

1. A tanév célja, feladata: 

A 2015/2016. tanév fontos célkitűzése, hogy megpróbáljuk zökkenőmentessé tenni az 

intézményünk ellátási körzetében, valamint személyi állományában kialakult változásokat 

partnereink számára. Ennek érdekében fontos feladatunk, hogy maximális szakmai segítséget 

nyújtsunk a Jászapáti Telephely számára. 

 

2. Általános feladatok:  

 Átláthatóság, mérhetőség, szakszerűség, törvényesség, esélyegyenlőség a feladatellátásban,  

 Teljesítmény és minőség folyamatos értékelése, 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, 

 Rugalmas, mindenki számára elérhető színvonalas szakszolgálati ellátás biztosítása, 

 A munkatársak egységesebb leterheltségének megvalósítása, 

 Az intézmény kapcsolatrendszerének bővítése. 

 

3. Helyzetelemzés: 

Intézményünk a 2105/2016-os tanévtől kezdődően a Jászberényi járásban látja el a szakszolgálati 

alapfeladatokat. A Jászapáti járásban történő feladatellátás biztosítására megalakul a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye Jászapáti Telephelye. Ez mind ellátandó 

terület, mind létszám tekintetében optimálisabb feladatellátást eredményezhet, amennyiben 

szakalkalmazotti létszámunk csak minimális mértékben csökken. Legjobb az lenne, ha változatlan 

létszámmal működhetnénk tovább, de ez nem megoldható, mivel a telephely vezetésére az eddig 

nálunk állományban lévő Koczka Csabáné gyógypedagógus kapott megbízást, valamint Borbás 

Erzsébet pszichológus kolléganő is Jászapáti Telephelyen kezdi meg a 2015/2016-os tanévet. Ez 

némiképp megnehezíti a szakértői bizottsági és a nevelési tanácsadási feladatok ellátását.   

 

Ellátási körzetünkbe a Jászberényi járás települései tartoznak, melyek a következők: 

Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény, Jászberény-Portelek, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, 

Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor. 

 

4. Humán erőforrás: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményében 

pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 

 5 fő gyógypedagógus-logopédus (ebből 1 fő megbízással vezetői feladatokat lát el, 1 fő 

GYED-en lévő kolléga), 

 4 fő gyógypedagógus (ebből 1 fő GYED-en lévő kolléga),  

 2 fő pszichológus 

 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 1 fő ügyviteli alkalmazott. 

 

A 2015/2016-os tanévre tervezett megbízási szerződéssel foglalkoztatottak:  

 1 fő gyógypedagógus 

 1 fő gyógytestnevelő, akik megbízási szerződéssel végzik munkájukat a korai gondozás, 

valamit a gyógytestnevelés területén. 
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5. Tárgyi feltételrendszer: Fontos lenne a korai fejlesztés feltételeinek javítása, mind a 

helyiségek, mind az eszközellátás szempontjából.  

A 2015/2016.  tanév rendje: 

A 2015/16. tanév első tanítási napja 2015. szeptember 1. (kedd), az utolsó tanítási napja 2016. 

június 15. (szerda) 

Tanítási szünetek a tanítási évben: 

 Az őszi szünet 2015. október 26-től 2014. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2014. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2014. november 2. (hétfő). 

 A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. 

(hétfő). 

 Az első félév vége 2016. január 22. (péntek) 

 A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2015. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2015. április 8. 

(szerda). 

 

6. A feladatok ütemezése: 

TEVÉKENYSÉG IDŐSZAK FELELŐSÖK 

Szakértői Bizottság: 

Szakértői vizsgálat 

iránti kérelmek 

áttekintése, a vizsgálati 

igények besorolása, 

kielégítése 

 

BTMN diagnózissal 

rendelkező tanulók 

kontroll-vizsgálatának 

tervezése, 

lebonyolítása 

 

Iskolai életmódra való 

alkalmassági 

vizsgálatok 

kérelmeinek bekérése 

 

Iskolai életmódra való 

alkalmassági 

vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

 

Szakértői vélemények 

elkészítése 

 

 

 

Nevelési Tanácsadás: 

Részképesség-szűrés 

lebonyolítása az 

érintett óvodai 

intézményekben 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

2016. január 30. 

 

 

 

 

2016. február 15. 

 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

2015. október 1. 

 

 

 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

gyógypedagógusok 

 

 

 

 

 

tagintézmény-vezető, 

gyógypedagógusok 

 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

gyógypedagógusok, 

pszichológusok 

 

 

tagintézmény-vezető, 

gyógypedagógusok, 

pszichológusok, 

logopédusok 

 

gyógypedagógusok, 

pszichológusok 
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A részképesség-szűrés 

statisztikájának 

elkészítése 

A 

képességfejlesztésben 

résztvevő 

gyermekcsoportok 

megszervezése, a 

gyógypedagógusok 

órarendjének 

kialakítása 

 

A képességfejlesztő 

terápiák megkezdése, 

vezetése 

 

Nyílt hét szervezése 

 

 

A pszichológiai 

terápiák megkezdése, 

vezetése 

 

Logopédiai ellátás: 

Logopédiai szűrések 

lebonyolítása az 

érintett köznevelési 

intézményekben, 

szűrővizsgálatok 

statisztikáinak 

elkészítése 

 

A részletes logopédiai 

vizsgálatok elvégzése 

az előzetes 

felterjesztések és a 

szűrés alapján 

 

Logopédiai csoportok 

megszervezése, 

logopédusok 

órarendjének 

kialakítása 

 

Logopédiai terápiák 

megkezdése, vezetése 

 

Nyílt hét szervezése 

 

Korai fejlesztés 

A korai fejlesztés 

megtervezése 

 

2015. október 2. 

 

 

2015. október 5. 

 

 

 

 

 

 

folyamatos 

 

2015. február 

 

 

 

2015. szeptember 25. 

folyamatos 

 

2015. szeptember 25. 

 

 

 

2015. szeptember 28-tól 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. szeptember 25. 

 

 

 

 

 

2015. október 5-től 

folyamatos 

 

2016. február 

 

 

2015. szeptember 

 

 

folyamatos 

 

2016. február 15. 

 

 

 

gyógypedagógusok, 

pszichológusok 

 

gyógypedagógusok 

 

 

 

 

 

 

gyógypedagógusok 

 

gyógypedagógusok 

 

 

 

pszichológusok 

 

 

logopédusok 

 

 

 

logopédusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

logopédusok 

 

 

 

 

 

logopédusok 

 

 

logopédusok 

 

 

gyógypedagógusok, 

konduktorok 

 

gyógypedagógusok, 

konduktorok 

gyógypedagógusok, 

konduktorok 
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Az ellátás 

megvalósítása 

A felülvizsgálati 

dokumentáció 

elkészítése, 

megküldése a 

székhelyintézmény 

szakértői bizottságnak 

 

Gyógytestnevelés: 

Az ellátásra szorulók 

névsorának összesítése 

 

Órarend kialakítása, a 

foglalkozások 

megkezdése, végzése 

 

Tehetséggondozás: 

Az iskolai 

tehetséggondozás 

támogatása szakmai 

tanácsadással, 

konzultációval 

 

Általános 

szakszolgálati 

feladatok: 

Tanévindító értekezlet 

 

Megbízási 

szerződéssel 

alkalmazott 

munkatársak 

aktualizálása 

 

Munkavégzéshez 

szükséges eszközök, 

anyagok számbavétele, 

lista készítése 

 

A fő tevékenységek 

működési 

folyamatainak 

átvizsgálása az előző 

évi tapasztalatok 

alapján 

 

Tagintézményi 

folyamatszabályozások 

elkészítése az 

Intézményi 

folyamatszabályozások 

szem előtt tartásával, 

2015. szeptember 12. 

 

 

2015. szeptember 15. 

folyamatos 

 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

2015. szeptember 1. 

 

 

2015. augusztus 25. 

 

 

 

215. szeptember 4. 

 

2015. szeptember 1. 

 

 

2015. szeptember 15-ig 

 

 

 

 

 

ütemterv szerint 

 

 

 

 

ütemterv szerint 

 

 

 

 

 

 

hetente egy alkalommal 

 

folyamatos 

 

 

 

gyógytestnevelők 

 

 

gyógytestnevelők 

 

 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

tagintézmény-vezető, 

alkalmazotti közösség 

 

tagintézmény-vezető 

 

 

 

szakalkalmazotti közösség 

 

tagintézmény-vezető 

szakalkalmazotti közösség 

 

tagintézmény-vezető 

szakalkalmazotti közösség 

 

 

 

 

szakalkalmazotti közösség 

 

 

 

 

Önértékelő munkacsoport 

tagja 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

 

szakalkalmazotti közösség 
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azokhoz igazodva 

 

Szakmai 

koordinátorok team 

munkájába való 

bekapcsolódás, a 

foglalkozásokon való 

részvétel. 

 

Önértékelő 

munkacsoport 

munkájában való 

részvétel  

 

Heti rendszerességgel 

team 

 

Szülői értekezleteken 

való részvétel a 

Jászberényi járás 

köznevelési 

intézményeiben igény 

szerint 

 

A Jászberényi járás 

köznevelési 

intézményvezetőinek 

tájékoztató fórum 

szervezése 

 

INYR folyamatos 

feltöltése 

 

Központi (októberi) 

statisztika elkészítése 

 

 

Belső ellenőrzés: 

Szakértői vélemények, 

dokumentáció, 

munkaidő betartása,  

óralátogatás,  

utazó szakemberek 

munkájának 

koordinálása, 

ellenőrzése, 

tagintézményi 

munkaterv 

megvalósulásának 

ellenőrzése 

 

Szakmai 

kapcsolattartás a 

 

 

2015. szeptember 30-ig 

 

 

folyamatos 

 

 

 

2015. október 15. 

 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

lehetőség szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. január 26. 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

 

 

tagintézmény-vezető 

szakalkalmazotti közösség 

 

 

tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

szakalkalmazotti közösség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szakalkalmazotti közösség 

 

 

 

 

 

 

 

szakalkalmazotti közösség 

 



62 

 

jászsági köznevelési 

intézményekkel, az 

intézmény partnereivel 

 

Pedagógusok 

munkájának segítése 

az integrált oktatásban, 

szakértői és 

szakterületi 

szakvélemények 

értelmezése, aktuális 

nyomtatványok 

eljuttatása az 

érintettekhez. 

 

Szakmai fórumokon 

való részvétel 

lehetőségek szerint 

(pl.Logopédiai Napok, 

MAGYE, Vadaskert 

Képzései). 

 

 

Írásos beszámoló a 

pedagógusok 

munkájáról, az I. félév 

értékelése 

 

I. félévi értekezet 

megtartása 

 

Továbbképzési 

program, 

beiskolázási terv 

készítése, elfogadása 

 

Tanévi statisztikák 

elkészítése 

 

Év végi szöveges 

beszámolók 

elkészítése 

 

Tanévzáró értekezlet  

 

 

2016. január 26. 

 

 

2016. március 31. 

 

 

 

2016. június 24. 

 

 

2016. június 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. június 27. 

 

 

tagintézmény-vezető 

 

 

szakalkalmazotti közösség 

 

 

 

szakalkalmazotti közösség 

 

 

szakalkalmazotti közösség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

 

7. Korrekciós feladatok:  

 2015/2016. tanév hangsúlyos feladatai: 

  a Szakértői Bizottsági Tevékenység ellenőrzése során felmerülő hiányosságok 

folyamatos korrigálása, különös tekintettel a tervezés átláthatóságára, a határidők 

betartásának folyamatos nyomon követésére, valamint az ezzel kapcsolatos ügyviteli 

feladatok rendszerezésére.  

 a logopédiai ellátás (szűrés, diagnosztika, fejlesztés, terápia) további egységesítése, az 

ellenőrzés során tett apróbb észrevételek szem előtt tartása (pl. naplóvezetésben). A 
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másik észrevétel az egy órára jutó nagyon magas gyermeklétszám, mely a Jászapáti 

Telephely létrejöttével remélhetőleg csökkenthető lesz. 

 

8. Határidők – felelősök: 

Pedagógus Feladat Határidő 

Pappné Szabó 

Gabriella 

logopédus 

 A logopédiai szűrés előkészítése, 

szervezése 

 A logopédiai szűrés statisztikájának 

elkészítése 

 Terápiák biztosítása, vizsgálatok végzése 

 Logopédiai szakmai team-en való 

részvétel, kollégák tájékoztatása az 

aktualitásokról 

 Nyílt hét megtartása 

 Előadások tartása, szülői értekezleten való 

részvétel igény szerint 

2015.szeptember 1. 

 

2015. szeptember 25. 

 

folyamatos 

 

ütemezés szerint 

 

2015. február  

 

folyamatos 

Kutas Erna 

logopédus 
 A logopédiai szűrés előkészítése, 

szervezése 

 A logopédiai szűrés statisztikájának 

elkészítése 

 Terápiák biztosítása, vizsgálatok végzése 

 Logopédiai szakmai team-en való 

részvétel, a kollégák tájékoztatása az 

aktualitásokról 

 Nyílt hét megtartása 

  

 Előadások tartása, szülői értekezleten való 

részvétel igény szerint 

2015.szeptember 1. 

 

2015. szeptember 25. 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

2015. február 

 

 

folyamatos 

Preiningerné 

Seregi Ágnes 

logopédus 

 A logopédiai szűrés előkészítése, 

szervezése 

 A logopédiai szűrés statisztikájának 

elkészítése 

 Logopédiai ellátottak heti összesítése 

 Terápiák biztosítása, vizsgálatok végzése 

 Nyílt hét megtartása 

 Előadások tartása, szülői értekezleten való 

részvétel igény szerint 

 Önértékelési munkacsoport munkájának 

segítése 

2014. szeptember 3-ig 

 

2014. szeptember 26-

ig 

folyamatos 

folyamatos 

2015. február  

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

Béres Lászlóné 

gyógypedagógus 
 Korai ellátás munkaközösség-vezetői 

feladatok ellátása 

 Korai ellátás koordinálása, kontroll 

vizsgálatok előkészítésének nyomon 

követése 

 Terápiák biztosítása, vizsgálatok végzése 

 Előadások tartása, szülői értekezleten való 

részvétel igény szerint 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

Rusvainé Seres 

Anita 

gyógypedagógus 

 A részképesség-szűrés előkészítése, 

elvégzése, statisztikájának elkészítése 

 A képességfejlesztésben résztvevő 

2014. október 3. 

 

 

2014. október 3. 
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gyermekcsoportok megszervezése, a 

gyógypedagógusok órarendjének 

kialakítása 

 BTMN diagnózissal rendelkező 

gyermekek, tanulók adatbázisának 

nyomon követése, intézményi listák 

bekérése 

 Terápiák biztosítása, vizsgálatok végzése 

 Nyílt hét megtartása 

 Előadások tartása, szülői értekezleten való 

részvétel igény szerint 

 A Szakértői Bizottsági munkaközösségi 

szakmai team-en való részvétel, kollégák 

tájékoztatása az aktualitásokról 

 

 

 

2015. május 28. 

 

 

folyamatos 

2015. február 

 

folyamatos 

 

ütemezés szerint 

Kméczik Róbert  A részképesség-szűrés előkészítése, 

elvégzése, statisztikájának elkészítése 

 A képességfejlesztésben résztvevő 

gyermekcsoportok megszervezése, a 

gyógypedagógusok órarendjének 

kialakítása 

 BTMN diagnózissal rendelkező 

gyermekek, tanulók adatbázisának 

nyomon követése, intézményi listák 

bekérése 

 Terápiák biztosítása, vizsgálatok végzése 

 Nyílt hét megtartása 

 Előadások tartása, szülői értekezleten való 

részvétel igény szerint 

 Szakértői Bizottsági munkaközösségi 

szakmai team-en való részvétel, kollégák 

tájékoztatása az aktualitásokról 

2014. október 3. 

 

 

2014. október 3. 

 

 

 

2015. május 28. 

 

 

 

folyamatos 

2015. február 

 

folyamatos 

 

ütemezés szerint 

Barna Nelli 

pszichológus 
 A beérkező pszichés esetek ütemezése 

 Vizsgálatok ütemezése: alap-és 

kontrollvizsgálatok beosztása 

 Iskolai életmódra való alkalmassági 

vizsgálatok ütemezése, elvégzése 

 Terápiák biztosítása, vizsgálatok végzése 

 Előadások tartása, szülői értekezleten való 

részvétel igény szerint 

 Nevelési Tanácsadás szakmai 

munkaközösség-vezetői feladatok ellátása 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

2015. február 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

Szebeni Viola 

pszichológus 
 A beérkező pszichés esetek ütemezése 

 Terápiák biztosítása, vizsgálatok végzése 

 Iskolai életmódra való alkalmassági 

vizsgálatok végzése 

 Iskolapszichológia szakmai team-en való 

részvétel, kollégák tájékoztatása az 

aktualitásokról 

 Előadások tartása, szülői értekezleten való 

részvétel igény szerint 

 Tehetséggondozási munkaközösségi team-

folyamatos 

folyamatos 

 

2015. február 

 

ütemezés szerint 

 

 

folyamatos 

 

ütemezés szerint 
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en való részvétel 

Bartusné Major 

Ágnes 

logopédus,  

mb. 

tagintézmény-

vezető 

 A tagintézményi munka koordinálása 

 Kapcsolattartás a főigazgatósággal, a 

tagintézmény munkatársainak 

tájékoztatása az aktualitásokról 

 A tagintézményről készített információs 

anyag összeállítása, kiküldése a 

köznevelési intézmények részére  

 Önellenőrzési munkacsoport munkájában 

való részvétel 

 A belső ellenőrzési terv elkészítése, az 

ellenőrzés megvalósítása 

 Szakértői és szakterületi szakvélemények 

tartalmi és formai ellenőrzése 

 Forgalmi és munkanaplók ellenőrzése. 

 Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ív, 

kötelező óra teljesítés ellenőrzése 

 Nyári munkarend kialakítása, közzététele 

 Szabadságolási ütemterv elkészítése 

 Munkaértekezletek tartása  

 Külsős szakemberek óraelszámolásának 

előkészítése 

 Terápiák biztosítása 

 Előadások tartása, szülői értekezleten való 

részvétel igény szerint 

 Tagintézmény munkájának éves 

értékelése, tanévzáró értekezlet 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

 

2014. szeptember 30. 

 

 

ütemezés szerint 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

kéthavonta 

 

havonta 

folyamatos 

folyamatos 

folyamatos 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

2015. június 27. 

 

Jászberény, 2015. augusztus 24. 

 

 

             Bartusné Major Ágnes 

         mb. Tagintézmény-igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

IV.2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi 

Tagintézmény Jászapáti Telephely munkaterve 

 

 

1. Bevezetés: 

Jászapátin a Pedagógiai Szakszolgálat a KLIK engedélyével 2015. szeptember 1-jével kezdi meg 

működését a jászberényi Tagintézmény telephelyeként, majd a következő tanévtől önálló 

intézményként. A 2015/2016-os tanév fontos célkitűzése, hogy megpróbáljuk zökkenőmentessé 

tenni a jászberényi Tagintézményről való leválást.   

 

2. Célok, feladatok:  

A tanév legfőbb célja és egyben elvárt feladata, hogy a Jászapáti Pedagógiai Szakszolgálat 

törvényes működési rendje, a szakmai munka kívánalmaknak megfelelő minősége kialakuljon oly 

módon, hogy a gyermekek, tanulók, a szülők, a köznevelési intézmények, a fenntartó elégedettségét 

váltsa ki.  

 Átláthatóság, mérhetőség, szakszerűség, törvényesség, esélyegyenlőség a feladatellátásban  

 Teljesítmény és minőség folyamatos értékelése 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés 

 Rugalmas, mindenki számára elérhető színvonalas szakszolgálati ellátás biztosítása 

 A munkatársak egységesebb leterheltségének megvalósítása 

 Az intézmény kapcsolatrendszerének bővítése 

 Ellenőrző-értékelő rendszer folyamatos működtetése.  

 Esélyegyenlőség elve szerinti működés prioritásai  

 Az intézmények számára konzultációs lehetőség biztosítása  

 Tájékoztatás a szülők részére  

 Konferenciákon, szakmai tájékoztatókon igény- és lehetőség szerinti részt vétel  

 Intézményi dokumentumok aktualizálása az új törvényi szabályozóknak megfelelően  

 

3. Kiemelten fontos feladatok: 

 az intézmény alapdokumentumainak, nyilvántartásának elkészítése 

 A Jászapáti járás köznevelési intézményvezetőinek tájékoztató fórum szervezése 

 az új alkalmazottak (logopédusok, adminisztrátor) megismertetése a szakszolgálati 

feladatokkal, nyilvántartással, dokumentációval 

 a Szakértői Bizottsági Tevékenység intézményi folyamatszabályozása 

- átlátható heti tervezés, megvalósulás 

- a határidők betartásának folyamatos nyomon követése, valamint az ezzel kapcsolatos 

ügyviteli feladatok rendszerezése 

 

4. Helyzetelemzés:  

A tanév hamarosan elkezdődik miközben a pedagógiai szakszolgálat intézményi szervezése zajlik. 

A szervezeti átalakításra, átalakulásra már az előző tanévben felkészültünk, számítottunk rá a 

jászberényi tagintézményben, mégis, mikor bekövetkezett egyes munkatársakban bizonytalanságot, 

várakozást, másokban tettre kész türelmetlenséget keltett. A két intézmény megalakulásával sajnos 

a feladatok, a szakemberek leterheltsége nem csökkent, ugyanis a személyi feltételek még mindkét 

szakszolgálatnál hiányosak. Jászberényből egy gyógypedagógus (vezető beosztásban) és egy 

pszichológus lett áthelyezve a jászapáti telephelyre. A kezdeti nehézségek mellett a mindennapos 

működést is meg kell oldani, a feladatokat szakszerűen és hatékonyan ellátni, melynek koordinálása 

szeptember hónapban a jászberényi tagintézményben folyik. 
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Ellátási körzetünkbe a Jászapáti járás települései tartoznak, melyek a következők: 

Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászdózsa, Jászapáti, Jászkisér, Jászladány, 

Jászszentandrás, Jászivány 

 

5. Humán erőforrás: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének 

Jászapáti telephelyén pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 

 2 fő gyógypedagógus-logopédus  

-     Szilák Zsófia 

-     Olenyik Karolina 

 1 fő tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus (aki megbízással vezetői feladatokat 

lát el) 

- Koczka Csabáné 

 1 fő klinikai gyermek-szakpszichológus  

- Borbás Erzsébet 

 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott: 1 fő ügyviteli alkalmazott 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak:  

 2 fő gyógypedagógus 

- Farkas Zita (konduktor) 

- Gulyásné Balla Ágnes (tiflopedagógus, tanulásban akadályozott szakos 

gyógypedagógus)  -  engedélyezés folyamatban van 

 3 fő gyógytestnevelő 

- Veleczki János 

- Urbán Ferenc 

- Szilágyiné Bánlaki Gabriella 

 

6. Tárgyi feltételrendszer:  

A munkaterv elkészítéséig nem történt meg az épület átadása így a tárgyi feltételekről nem áll 

módomban adatokat közölni. 

 

7. A 2015/2016-ös tanév rendje: 

A 2015/16. tanév első tanítási napja 2015. szeptember 1. (kedd), az utolsó tanítási napja 2016. 

június 15. (szerda) 

Tanítási szünetek a tanítási évben: 

 Az őszi szünet 2015. október 26-től 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. 

(hétfő). 

 A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. 

(hétfő). 

 Az első félév vége 2016. január 22. (péntek) 

 A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. 

(szerda). 

 

8.A feladatok ütemezése: 

TEVÉKENYSÉG IDŐSZAK FELELŐSÖK 

Szakértői Bizottság: 

Szakértői vizsgálat iránti 

kérelmek áttekintése, a 

Folyamatos 

 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes, 

pszichológus 
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vizsgálati igények besorolása, 

kielégítése 

 

BTMN diagnózissal 

rendelkező tanulók kontroll-

vizsgálatának tervezése, 

lebonyolítása 

 

Iskolai életmódra való 

alkalmassági vizsgálatok 

kérelmeinek bekérése 

 

Iskolai életmódra való 

alkalmassági vizsgálatok 

ütemezése, lebonyolítása 

 

Szakértői vélemények 

elkészítése 

 

 

Nevelési Tanácsadás: 

A képességfejlesztésben  

résztvevő (BTMN 

diagnózissal 

rendelkező)gyermekcsoportok 

megszervezése, a 

gyógypedagógusok 

órarendjének kialakítása 

 

A képességfejlesztő terápiák 

megkezdése, vezetése 

 

Nyílt hét szervezése 

 

A pszichológiai terápiák 

megkezdése, vezetése 

 

Logopédiai ellátás: 

Logopédiai szűrések 

lebonyolítása az érintett 

köznevelési intézményekben, 

szűrővizsgálatok 

statisztikáinak elkészítése 

 

A részletes logopédiai 

vizsgálatok elvégzése az 

előzetes felterjesztések és a 

szűrés alapján 

 

Logopédiai csoportok 

megszervezése, logopédusok 

órarendjének kialakítása 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

2016. január 30. 

 

 

 

          2016. február 15. 

 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

        

2015. október 5. 

 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

2015. február 

     2015. szeptember 25. 

Folyamatos 

 

 

 

2015. szeptember 25. 

 

 

 

 

2015. szeptember 28-tól 

 

 

 

2015. szeptember 25. 

 

 

 

 

        2015. október 5-től       

 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes,  

logopédusok,pszichológus 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes, logopédusok, 

pszichológus 

 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes, 

logopédusok, pszichológus 

 

 

 

 

 

gyógypedagógus 

 

 

 

 

gyógypedagógus 

 

 

 

gyógypedagógus 

pszichológusok 

 

 

 

 

logopédusok 

 

 

 

 

logopédusok 

 

 

 

logopédusok 

 

 

 

 

logopédusok 



69 

 

Logopédiai terápiák 

megkezdése, vezetése 

 

Nyílt hét szervezése 

 

Korai fejlesztés 

A korai fejlesztés 

megtervezése 

 

Az ellátás megvalósítása 

 

 

A felülvizsgálati 

dokumentáció elkészítése, 

megküldése a 

székhelyintézmény szakértői 

bizottságnak 

 

Gyógytestnevelés: 

Az ellátásra szorulók 

névsorának összesítése 

 

Órarend kialakítása, a 

foglalkozások megkezdése, 

végzése 

 

Tehetséggondozás: 

Az iskolai tehetséggondozás 

támogatása szakmai 

tanácsadással, konzultációval 

 

Általános szakszolgálati 

feladatok: 

Munkaköri leírások, 

megbízási szerződéssel 

alkalmazott munkatársak 

aktualizálása 

 

A fő tevékenységek működési 

folyamatainak megtervezése 

 

Tanévindító értekezlet 

 

 

 

 

Munkavégzéshez szükséges 

eszközök, anyagok 

számbavétele, lista készítése 

 

Tagintézményi 

folyamatszabályozások 

elkészítése az Intézményi 

folyamatos 

 

2016. február 

 

 

 

2015. szeptember 

 

 

Folyamatos 

 

 

2016. február 15. 

 

 

 

 

 

 

2015. szeptember 12. 

 

 

2015. szeptember 15. 

Folyamatos 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

2015. augusztus 31. 

 

 

 

 

2015. augusztus 31. 

 

 

            2015. szeptember 1. 

 

 

            

           

            215. szeptember 4. 

 

 

 

2015. szeptember 15-ig 

 

 

 

 

logopédusok 

 

 

 

gyógypedagógusok, 

konduktorok 

 

gyógypedagógusok, 

konduktorok 

 

gyógypedagógusok, 

konduktorok 

 

 

 

 

 

gyógytestnevelők 

 

 

gyógytestnevelők 

 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

 

tagintézmény-

vezető,tagintézmény-vezető 

helyettes, szakalkalmazotti 

közösség 

 

szakalkalmazotti közösség 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes, 

szakalkalmazotti közösség 
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folyamatszabályozások szem 

előtt tartásával, azokhoz 

igazodva 

Szakmai koordinátorok team 

munkájába való 

bekapcsolódás, a 

foglalkozásokon való 

részvétel. 

 

Önértékelő munkacsoport 

munkájában való részvétel  

 

Heti rendszerességgel team 

 

Szülői értekezleteken való 

részvétel a Jászapáti járás 

köznevelési intézményeiben 

igény szerint 

 

A Jászapáti járás köznevelési 

intézményvezetőinek 

tájékoztató fórum szervezése 

 

INYR folyamatos feltöltése 

 

 

 

Belső ellenőrzés: 

Szakértői vélemények, 

dokumentáció, munkaidő 

betartása,  

óralátogatás,  

utazó szakemberek 

munkájának koordinálása, 

ellenőrzése, tagintézményi 

munkaterv megvalósulásának 

ellenőrzése 

 

Szakmai kapcsolattartás a 

jászsági köznevelési 

intézményekkel, az intézmény 

partnereivel 

 

Pedagógusok munkájának 

segítése az integrált 

oktatásban, szakértői és 

szakterületi szakvélemények 

értelmezése, aktuális 

nyomtatványok eljuttatása az 

érintettekhez. 

 

Szakmai fórumokon való 

részvétel lehetőségek szerint 

 

 

 

Ütemterv szerint 

 

 

 

 

 

Ütemterv szerint 

 

 

Hetente egy 

alkalommal 

Folyamatos 

 

 

 

 

2015. szeptember 30-

ig 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

2015. október 15. 

 

 

 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

Lehetőség szerint 

 

 

 

 

szakalkalmazotti közösség 

 

 

 

 

 

Önértékelő munkacsoport 

tagja 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

szakalkalmazotti közösség 

 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

szakalkalmazotti közösség 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

 

 

 

 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

 

 

 

szakalkalmazotti közösség 

 

 

 

 

 

 

 

szakalkalmazotti közösség 
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(pl.Logopédiai Napok, 

MAGYE, Vadaskert 

Képzései). 

Írásos beszámoló a 

pedagógusok munkájáról, az 

I. félév értékelése 

 

I. félévi értekezet megtartása 

 

Továbbképzési program, 

beiskolázási terv készítése, 

elfogadása 

 

Tanévi statisztikák elkészítése 

 

Év végi szöveges beszámolók 

elkészítése 

 

Tanévzáró értekezlet  

 

 

2016. január 26. 

2016. január 26. 

 

 

 

2016. március 31. 

 

2016. június 24. 

 

 

 

2016. június 24. 

 

             2016. június 27. 

 

 

szakalkalmazotti közösség 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

 

 

szakalkalmazotti közösség 

 

szakalkalmazotti közösség 

 

 

 

szakalkalmazotti közösség 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

 

 

 

9. Határidők – felelősök:  

Pedagógus Feladat Határidő 

Olenyik Karolina 

logopédus 
 A logopédiai szűrés előkészítése, 

szervezése 

 

 A logopédiai szűrés statisztikájának 

elkészítése 

 A logopédiai foglalkozáson 

résztvevő gyermekcsoportok 

megszervezése, órarend kialakítása 

 

 Terápiák biztosítása, vizsgálatok 

végzése, INYR adatfeltöltés 

 

 Nyílt hét megtartása 

 

 Szakértői bizottság szakmai team-

en való részvétel, kollégák 

tájékoztatása az aktualitásokról 

 

 Előadások tartása, szülői 

értekezleten való részvétel igény 

szerint 

 

 BTMN diagnózissal rendelkező 

gyermekek, tanulók adatbázisának 

nyomon követése, intézményi listák 

bekérése 

2014. szeptember 3-ig 

 

 

2014. szeptember 26-ig 

 

 

folyamatos 

 

 

 

2015. február 

 

folyamatos 

 

 

folyamatos 

 

 

 

2015. május 28. 

 

 

Szilák Zsófia 

logopédus 
 A logopédiai szűrés előkészítése, 

szervezése 

2014. szeptember 3-ig 
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 A logopédiai szűrés statisztikájának 

elkészítése 

 A logopédiai foglalkozáson 

résztvevő gyermekcsoportok 

megszervezése, órarend kialakítása 

 

 Logopédiai ellátottak heti 

összesítése 

 Terápiák biztosítása, vizsgálatok 

végzése 

 BTMN diagnózissal rendelkező 

gyermekek, tanulók adatbázisának 

nyomon követése, intézményi listák 

bekérése 

 Logopédiai szakmai team-en való 

részvétel, kollégák tájékoztatása az 

aktualitásokról 

 Nyílt hét megtartása 

 Előadások tartása, szülői 

értekezleten való részvétel igény 

szerint 

 

2014. szeptember 26-ig 

 

folyamatos 

 

 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

 

 

 

2015. február 

 

 

folyamatos 

Borbás Erzsébet 

pszichológus 
 A beérkező pszichés esetek 

ütemezése 

 Terápiák biztosítása, vizsgálatok 

végzése 

 Iskolai életmódra való alkalmassági 

vizsgálatok ütemezése 

 Nevelési tanácsadás szakmai team-

en való részvétel, kollégák 

tájékoztatása az aktualitásokról 

 Előadások tartása, szülői 

értekezleten való részvétel igény 

szerint 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

 

2015. február 

 

folyamatos 

 

 

folyamatos 

Koczka Csabáné 

gyógypedagógus, 

mb. tagintézmény-

vezető helyettes 

 A tagintézményi munka 

koordinálása 

 Kapcsolattartás a főigazgatósággal, 

a tagintézmény munkatársainak 

tájékoztatása az aktualitásokról 

 Az intézményről készített 

információs anyag összeállítása, 

kiküldése a köznevelési 

intézmények részére  

 A belső ellenőrzési terv elkészítése, 

az ellenőrzés megvalósítása 

 Vizsgálatok ütemezése: alap-és 

kontrollvizsgálatok beosztása 

 Szakértői és szakterületi 

szakvélemények tartalmi és formai 

ellenőrzése 

 Forgalmi és munkanaplók 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

 

2015. szeptember 30. 

 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

 

folyamatos 
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ellenőrzése. 

 Munkaidő nyilvántartás, jelenléti 

ív, kötelező óra teljesítés 

ellenőrzése 

 Nyári munkarend kialakítása, 

közzététele 

 Szabadságolási ütemterv 

elkészítése 

 Munkaértekezletek tartása  

 Külsős szakemberek 

óraelszámolásának előkészítése 

 Vizsgálatok,terápiák végzése 

 Előadások tartása, szülői 

értekezleten való részvétel igény 

szerint 

 Tagintézmény munkájának éves 

értékelése, tanévzáró értekezlet 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

 

folyamatos 

folyamatos 

 

 

folyamatos 

 

 

 

2015. június 26. 

 

 

10. Folyamatos teendők:  

 Team munkában való részvétel heti rendszerességgel  

 Szakértői és szakterületi szakvélemények irattárba rendezése 

 BTMN adatbázis folyamatos aktualizálása az elvégzett vizsgálatok alapján (településenként 

felosztva) 

 Tanügyi dokumentumok: órarendek, haladási naplók, forgalmi naplók, nyilvántartási 

tasakok, egyéni fejlesztési naplók folyamatos aktualizálása, vezetése 

 A Székhelyintézmény Szakértői Bizottsága által küldött szakértői vélemények rendezése 

 

 

 

          Koczka Csabáné 
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V.3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi 

Tagintézmény munkaterve 

 

1. Bevezetés 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye az Intézmény 

működésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelve látja el feladatait.  

Jogszabályi háttér: 

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

- a 15/2013 (II. 28.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

A Tagintézményben folyó munkát az Intézmény Szakmai Alapdokumentuma, a Szervezeti és 

Működési Szabályzata, a Közalkalmazotti Szabályzat és a Szakterületi Folyamatleírások 

szabályozzák. A Tagintézmény éves munkaterve határozza meg és részletezi a Tagintézmény 

működési rendjét, kiemelt feladatait, tartalmazza az egyes szakterületek ütemezett tevékenységeit. 

A Tagintézmény a székhely- és a többi tagintézménnyel kialakított kölcsönösen aktív, jó 

munkakapcsolatban az egységességre törekedve végzi munkáját, hozzájárulva ezzel az Intézmény 

összehangolt működéséhez.    

 

2. A Karcagi Tagintézmény köznevelési és alapfeladatai 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma és 

Szervezeti és Működési Szabályzata alapján: 

Pedagógiai szakszolgálati feladat 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

- fejlesztő nevelés 

- szakértői bizottsági tevékenység 

- nevelési tanácsadás 

- logopédiai ellátás 

- konduktív pedagógiai ellátás 

- gyógytestnevelés 

- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai feladatok koordinációja 

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.  

 

3. A tagintézmény működési területe: A Tagintézmény illetékessége kiterjed Karcag Járás 

területén lévő települések gyermekeire, tanulóira, a gyermekek szüleire és a köznevelési 

intézményekre: Karcag, Kunmadaras, Berekfürdő, Kisújszállás, Kenderes településeken. 

 

4. Intézmények az ellátási területen: 12 általános iskola 

 3 összevont óvodai intézmény 18 tagóvodával 

 3 óvoda 

 6 középiskola 

1 szociális intézmény 

 

5. Személyi feltételek 

 Főállású dolgozói létszám:  

- Szakalkalmazott: 12 fő  

 4 fő gyógypedagógus 

 3 fő pszichológus (+ 1 fő nem aktív, jelenleg táppénzen majd szülési 

szabadságon) 

 4 fő logopédus (3,5 álláshely) 

 1 fő gyógytestnevelő 

- Ügyviteli alkalmazott: 1 fő 

- Takarító: 1 fő (4 órás közalkalmazotti jogviszonyban) 
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Megbízási szerződéssel foglalkoztatott kollégák becsült óraszáma: 50 óra/hét  

(A pontos óraszámot a korai fejlesztésbe, fejlesztő nevelésbe kerülő és a gyógytestnevelésre utalt 

gyermekek pontos számadatai határozzák meg.)  

 

6. Képzések, továbbképzések 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar: 2 fő 

- 1 fő logopédia szak: Homoki Judit szakvizsgázott gyógypedagógus (félévkor végez) 

- 1 fő gyógypedagógus szakvizsga: Szűcsné Kacsándi Bernadett gyógypedagógus (évvégén 

végez) 

 

7. Tárgyi feltételek 

Tagintézményünk a Kádas György Általános Iskola épületének földszinti oldalszárnyában működik. 

A szakszolgálat helyiségei megfelelő feltételt biztosítanak a szakmai munka mellett a szülők és a 

gyermekek szakszolgálatban várakozással töltött idejének jó színvonalú, kényelmes eltöltéséhez. Az 

elmúlt tanévben megvalósult fejlesztésnek köszönhetően egy raktárhelyiségből ajtónyitással 

vizsgálóhelyiséget alakítottunk ki, megkönnyítve ezzel a vizsgálatok ütemezését, kivitelezését, 

minimálisra csökkentve a teremhiányt, időbeli ütközéseket a vizsgáló-terápiás helyiségekben. A 

mozgásfejlesztő szobában megvalósult a mennyezetre rögzíthető eszközök felszerelése. A 

helyiségek berendezése nem újszerű, hiányos, megrongálódott, kiegészítést igényel. A 

Tagintézmény eszközparkja fejlesztésre szorul.  

 

8. Szervezeti felépítés, szervezeti kommunikáció 

A tagintézmény-igazgató helyettesítését a Főigazgató megbízása alapján, az általa megjelölt 

területeken Kunné Monoki Andrea szakmai helyettes látja el. 

A szakalkalmazotti közösség, beleértve a részmunkaidős és megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

kollégákat is, az egyes szakterületeknek megfelelően munkacsoportban, a munkacsoport vezető 

által összeállított munkaterv alapján végzik szakmai munkájukat. 

 

9. Munkacsoportok, munkacsoport-vezetők: 

- Szakértői bizottsági munkacsoport – Kunné Monoki Andrea szakmai helyettes 

- Nevelési tanácsadás munkacsoport – Klapcsik Zsuzsanna 

- Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés munkacsoport – Vargáné Kerti Anikó  

- Logopédiai munkacsoport – Kolozsvári Ernőné 

- Gyógytestnevelés munkacsoport – Illyésné Nagy Olga 

 

10. Munkaértekezletek, szakmai teamek rendje: 

 

Munkaértekezlet: kéthetente kedden: 13 órától – kötelező minden főállású kolléga részére 

Szakmai teamek: Vezetője a munkacsoport vezető. 

 

Munkacsoport neve Időpont 

Szakértői bizottsági  minden második héten illeszkedve a munkaértekezlethez 

kedd 11 óra 

Nevelési Tanácsadás minden második héten kedd 11 óra 

Logopédiai ellátás minden második héten – illeszkedve a munkaértekezlethez 

14 órától  

Korai fejlesztés, fejlesztő 

nevelés 

minden második héten  

pénteken 13 órától 

Gyógytestnevelés A tanév során 5 alkalommal: szeptember 3. hete, 

november, február, április, június 

 

A munkacsoportok team megbeszéléseire szeptemberben, novemberben, februárban, áprilisban és 

júniusban meghívást kapnak az óraadó kollégák is.  
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(A részvétel és a szakmai dokumentáció bemutatása ezen alkalmakkor kötelező.) 

 

11. Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában, tagintézményi delegáltak: 

Szakértői bizottság Kunné Monoki Andrea 

Nevelési tanácsadás  Klapcsik Zsuzsanna 

Logopédia Kolozsvári Ernőné 

Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés  Vargáné Kerti Anikó 

Gyógytestnevelés Illyésné Nagy Olga 

Iskola- és óvodapszichológia Szabó Ágota 

Tehetséggondozás Szabó Ágota 

 

12. Munka- és működési rend 

A Szakszolgálat a tanév rendjéhez igazodó munkaterv alapján, folyamatosan működik. 

Az őszi és téli szünetekben a Tagintézmény zárva tart, a tavaszi szünetben korlátozott 

szakemberlétszámmal biztosítja a szakszolgálat elérését. 

 

Nyitva tartás: Hétfő:               8-17 óráig 

 Kedd:                8-17 óráig 

 Szerda:              8-17 óráig 

 Csütörtök:         8-17 óráig 

 Péntek:              8-14 óráig 

 

Tagintézmény-igazgató fogadó órája: Szerda 13-14 óráig 

 

13. A 2015/2016-os tanév célkitűzései  

- Eredményes együttműködés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki 

Tankerületével és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóságával. 

- Törvényi kereteknek megfelelő, magas színvonalú szakmai munkavégzés, a munkatervi 

feladatok teljesítése. 

- Költségtakarékos működés. 

- Az Intézmény egységes működési filozófiájának való megfelelés. 

- A pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai és terápiás feladataira vonatkozó 

pszichológiai – gyógypedagógiai – pedagógiai szakmai elvárásoknak való teljes körű 

megfelelés. 

- A Tagintézmény ellátási körzetébe tartozó intézmények pedagógusaival, 

szakalkalmazottaival való hatékony együttműködés megerősítése. 

- Az Önértékelési Csoport által kijelölt folyamatoknak való teljes körű megfelelés. 

- Az eddigi értékek továbbvitele, kliensközpontú ellátás biztosítása, humánus 

szemléletmód megőrzése az emberi kapcsolatokban. 

- A vezetői ellenőrzések alkalmával megfogalmazott elvárt korrekciók beépítése, 

megvalósítása a mindennapi szakmai munkába a különböző szakterületeken. 

- A különleges bánásmódra jogosult gyermekek /tanulók mindenek feletti érdekének szem 

előtt tartása szerinti működés. 

- A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményünk küldetésnyilatkozatának 

megfelelő munkavégzés minden munkatársra vonatkozóan. 

 

14. A 2015/2016-os tanév feladatai 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. folyamatos A jogszabályi háttér pontos ismerete, a 

változások, módosítások követése 

Minden munkatárs 

2. folyamatos A szakmai továbbfejlődés, az önképzés Minden munkatárs 
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elősegítése, rendszeres részvétel a szakmai 

teameken és a szakmai munkaközösségek 

foglalkozásain 

3. folyamatos A szülők szerepének erősítése gyermekük 

érdekének szem előtt tartásával, a szakember-

szülő együttműködés eredményességének 

fokozása 

Minden munkatárs 

4. folyamatos A szülők és a gyermekek igényeinek a 

lehetőségekhez mérten legnagyobb mértékben 

történő figyelembe vétele az ellátás időbeli 

megszervezésekor 

Minden munkatárs 

5. folyamatos Az adminisztráció pontos, határidőre történő 

elkészítése, az INYR bevezetése a mindennapi 

szakmai gyakorlatba 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató, minden 

munkatárs 

6. folyamatos A szakalkalmazottak egyenletes terhelésének, a 

munkavégzés folyamatosságának biztosítása a 

tanév során 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató 

 

15. A 2015/2016-os tanév kiemelt feladatai 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. folyamatos Az INYR folyamatos, naprakész vezetése 

 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény 

igazgató, minden 

munkatárs 

2. október 

15. 

A Tagintézmény ellátási körzetébe tartozó 

intézmények vezetői számára tájékoztató, 

bemutatkozó fórum szervezése a 

tagintézményben 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató 

3. folyamatos A szakalkalmazottak között (pszichológusok, 

gyógypedagógusok, logopédusok, 

gyógytestnevelő) együttműködő, kölcsönösen 

aktív szakmai kapcsolatrendszer megerősítése, a 

szakmai munkacsoportok eredményes 

működésének beindítása, fenntartása 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató 

4. szeptember Tagintézményi szintű adatbázis, központi 

nyilvántartás kialakítása a szakértői bizottsági 

tevékenység és a nevelési feladatellátás 

területek esetforgalmának követése céljából 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató   

Kunné Monoki 

Andrea szakmai 

helyettes 

 

16. Szakmai rendezvények 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. 2015. 

október 

Tájékoztató, bemutatkozó fórum a 

társintézmények vezetőinek 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató 

2. 2015. 

szeptember 

Szakmaközi megbeszélés a Gyermekjóléti 

szolgálat munkatársaival - az előző tanév 

tapasztalatainak elemzése, a kapcsolat 

eredményesebbé tételének érdekében javaslatok 

megfogalmazása a tanév munkájával 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató 
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kapcsolatosan 

3. A tanév II. 

félévben 

(az Óvodai 

Intézménn

yel történő 

egyeztetés 

alapján) 

Nyílt szakmai nap óvodásoknak – „Csináld, 

mutasd, mondd!” Játékos ismerkedő nap 

Kolozsvári Ernőné 

munkacsoport vezető 

 

4. 2016. 

április 

Szakmaközi megbeszélés a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona – 

„Gólyafészek Otthon” intézményvezetőjével és a 

fejlesztő munkacsoportjának szakembereivel 

Vargáné Kerti Anikó 

munkacsoport vezető 

 

17. Munkaterv feladatellátási területek szerinti bontásban 

 

Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés 

Munkacsoport vezető, szakterület felelős: Vargáné Kerti Anikó 

 

Szakmai célkitűzések: 

- A korai fejlesztés, fejlesztő nevelés munkacsoport aktív szakmai életének, a tagok 

együttműködésének kialakítása. 

- Tagintézményi szintű központi nyilvántartás kialakítása a korai fejlesztésben részesülő 

gyermekekre vonatkozóan.  

- Egységes, pontos, naprakész szakmai dokumentáció. 

- A szakmai team tagjai között egymás munkájának megismerése, tapasztalatcsere, szakmai 

segítségnyújtás. 

- A szakmaközi munkakapcsolatok erősítése.  

 

Kiemelt feladatok: 

- A korai fejlesztés, fejlesztő nevelés munkacsoport szakmai munkaértekezleteinek 

megszervezése kéthetente, a szakmai munka koordinálása, a team megbeszélések levezetése. 

- Nyilvántartás vezetése a korai fejlesztésben részesülő gyermekek adatairól, rendszeres 

frissítés, naprakész vezetés. 

- A kötelező, egységes, szakszerű szakmai dokumentáció ismertetése, bemutatása, az 

ellenőrzés időpontjainak ismertetése szakmai munkacsoport megbeszélésen a főállású és az 

óraadó kollégák számára. A szakmai dokumentáció folyamatos, naprakész vezetése. 

- A szociális és egészségügyi intézményekkel, védőnői hálózattal történő kapcsolatfelvétel, az 

együttműködés módjának kialakítása. 

 

Folyamatosan végzett feladatok: 

- Korai fejlesztés és gondozás keretében koragyermekkori intervenció: a gyermek 

fejlődésének elősegítése, a család kompetenciájának erősítése, a gyermek és a család 

társadalmi inklúziójának támogatása tanácsadás és fejlesztő foglalkozások alkalmával. 

- Fejlesztő nevelés keretében a gyermek egyéni nevelési-fejlesztési terve alapján, fejlesztő 

foglalkozásokon és tanácsadás alkalmával a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való 

felkészítése. 

- Kapcsolatfelvétel az ellátásba újonnan bekapcsolódó családokkal, a tanév során érkező 

szakértői vélemények nyomon követése, az órakeret meghatározása, az ellátás 

megszervezése. 

- Konzultáció az ellátott gyermekek szüleivel, gyámjaival; intézményi alkalmazottakkal, 

tanácsadás. 

- Aktív közreműködés a megyei munkaközösség munkájában. 
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- A dokumentáció elkészítése, fejlesztési tervek összeállítása, naplók pontos vezetése, 

jelenléti ívek naprakész kitöltése és határidőre történő eljuttatása. 

 

Szakértői bizottsági tevékenység 

Munkacsoport vezető, szakterület felelős: Kunné Monoki Andrea 

 

Szakmai célkitűzések: 

- A jó szakmai nívójú szakértői tevékenység és a szakértői vizsgálatok kialakult rendjének, 

menetének fenntartása.  

- A szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos határidők betartása. 

Kiemelt feladatok: 

- A szakterületi protokoll, új vizsgáló eljárások, módszerek megismerése és a gyakorlatba 

történő beépítése a rendelkezésre álló feltételek mellett. 

- A szakértői vélemények szakmai információ tartalmának növelése a gyakorlati 

használhatóság céljából. 

 

Folyamatosan végzett feladatok: 

- Alapvizsgálatok folyamatos, felülvizsgálatok ütemezett beosztása, gördülékeny, könnyen 

követhető vizsgálati ütemterv szerint. 

- Szakvélemények határidőre történő elkészítése. 

- Szakvélemények ellenőrzése. 

- A dokumentáció folyamatos frissítése a jogszabályi és az egységességi elvárásoknak 

megfelelően. 

- Aktív kapcsolattartás a Járási Hivatal Hatósági Osztályával, szakértői vélemények 

megküldése, közigazgatási hatósági eljárások kezdeményezése. 

- Aktív közreműködés a megyei munkaközösség munkájában. 

 

Helyszíni szolgáltatások tervezése:  

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítását célzó vizsgálatokat a kenderesi óvodában a 

helyszínen végezzük. (A tömegközlekedés kedvezőtlen, a Tagintézmény csak átszállással, hosszabb 

menetidővel megközelíthető.) 

 

Nevelési tanácsadás 

Munkacsoport vezető: Klapcsik Zsuzsanna  

Szakterületi felelősök: Klapcsik Zsuzsanna 

                                    Szűcsné Kacsándi Bernadett 

 

Szakmai célkitűzések: 

- Magas szakmai színvonalú tanácsadói és terápiás munka megvalósítása. 

- Az időbeosztás szempontjából a gyermekek és a szülők számára is elérhető szolgáltatás 

nyújtása. 

 

Kiemelt feladatok: 

- A szakterületi protokoll megismerése és a gyakorlatba történő beépítése a rendelkezésre álló 

feltételek mellett. 

- A terápiás esetszámok növelése a gyógypedagógiai és a pszichológiai ellátás területén 

egyaránt. 

- Csoportos terápiák - fejlesztő foglalkozások beindítása. 

- A nevelési tanácsadás és az iskolapszichológiai ellátás közérthető elhatárolása, mindkét 

szakterület kereteinek bemutatása az oktatási intézmények és a Gyermekjóléti Szolgálat 

intézményvezetői és munkatársai számára. 

Színtér: Szakmaközi megbeszélések 
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Folyamatosan végzett feladatok: 

- Pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatok, tanácsadás gondozás. 

- A szakterületi szakmai teameken esetmegbeszélések, esetismertetések megtervezése.  

- A kötelező szakmai dokumentáció folyamatos, naprakész vezetése, a dokumentáció 

megnyitása az ellátás megkezdésekor, lezárása az ellátás befejezésekor. 

- Kapcsolatfelvétel az ellátásra bejelentkezett családokkal, a tanév közben bejelentkezett 

kliensek ellátásának megszervezése. 

- Szülői vagy hivatalos kérésre szakterületi pszichológiai vélemény elkészítése, kiadása. 

- Együttműködő munkakapcsolat kialakítása és működtetése a köznevelési 

intézményekkel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a védőnői hálózattal és szükség esetén a 

gyermekorvosokkal. 

- Aktív közreműködés a megyei munkaközösség munkájában. 

 

A nevelési tanácsadásban dolgozó szakemberek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Főigazgatóságának kijelölése alapján, a 15/2013 (II. 28) EMMI rendeletben 

meghatározottak szerint részt vesznek a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokat ellátó 

intézmények kezdeményezésére a gyermek pszichés állapotának feltárását célzó vizsgálatok 

elvégzésében. 

 

18. Logopédiai ellátás 

Munkacsoport vezető, szakterület felelős: Kolozsvári Ernőné 

 

Szakmai célkitűzések: 

- Hatékony logopédiai ellátás biztosítása a rászoruló gyermekek minél szélesebb körében. 

- Az időbeosztás szempontjából a gyermekek és a szülők számára is elérhető szolgáltatás 

nyújtása. 

 

Kiemelt feladatok: 

- A szakterületi protokoll megismerése és a gyakorlatba történő beépítése a rendelkezésre álló 

feltételek mellett. 

- A terápiás hatékonyság növelése a családokkal, pedagógusokkal történő együttműködés 

további erősítésével. 

 

Folyamatosan végzett feladatok: 

- Logopédiai vizsgálatok végzése, logopédiai terápiás foglalkozások tartása, tanácsadás 

szülőknek, pedagógusoknak. 

- A szakterületi szakmai teamek tematikájához esetmegbeszélések, esetismertetések 

megtervezése.  

- A szakmai dokumentáció folyamatos, naprakész vezetése. A vezetői ellenőrzés alkalmával 

megfogalmazott elvárt korrekciónak megfelelően az előjegyzett gyermekek vezetése a 

forgalmi naplóban történik, külön névsor vezetése nem szükséges.  

- Aktív közreműködés a megyei munkaközösség munkájában. 

- Minden terápiás ellátásba vett gyermek részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálatának 

elvégzése, logopédiai vizsgálati vélemények készítése. 

 

Konduktív pedagógiai ellátás 

Tagintézményünkbe eddig nem érkezett be konduktív pedagógiai ellátás iránti igény, kérelem. 

 

Gyógytestnevelés 

Munkacsoport vezető, szakterület felelős: Illyésné Nagy Olga 

 

Szakmai célkitűzések: 

- A szakmai munka magas színvonalának megtartása. 
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- A jó gyakorlatok, a kiépített ellátórendszer további, gördülékeny működtetése.  

 

Kiemelt feladatok: 

- Aktív kapcsolattartás az óraadó kollégákkal, a szakmai munka kereteinek, 

dokumentációjának egységesítése a Tagintézményen belül. 

- Az iskolaorvos, a védőnők, a szülők és a gyógytestnevelő közös, együttműködő 

kapcsolatának erősítése. 

 

Folyamatosan végzett feladatok: 

- Gyógytestnevelés foglalkozásokon a gyógytestnevelésre utalt gyermekek, tanulók speciális 

egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása. 

- A tanulók hiányzásainak összesítése és megküldése az oktatási intézményeknek heti 

rendszerességgel. 

- A tanulók értékelése és az osztályzatok megküldése az oktatási intézményeknek havi 

rendszerességgel. 

- Aktív közreműködés a megyei munkaközösség munkájában. 

 

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai feladatok koordinációja 

Szakterület felelős: Szabó Ágota 

A feladatellátás kapacitáshiány miatt jelenleg szünetel. 

A szakterület felelős rendszeresen részt vesz a megyei munkaközösség munkájában. 

 

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

Szakterület felelős: Szabó Ágota 

Az előző tanévben megtörtént a kapcsolatfelvétel a Madrász Imre Egyesített Óvodával, mely 

tehetségpontként működik és alapítója a Karcag és térsége Tehetség Tanácsnak. 

 

Szakmai célkitűzések: 

- A munkakapcsolat szakmai tartalmának kiépítése a Madarász Imre Egyesített Óvodával, a 

pszichológusok tehetségazonosításban betölthető szerepének meghatározása. 

 

Kiemelt feladatok: 

- A Tehetség Tanács működési alapszabályzatának megismerése után a Tagintézmény 

belépésének kezdeményezése a szakmai szervezetbe.  

 

Folyamatosan végzett feladatok: 

- Aktív közreműködés a megyei munkaközösség munkájában. 

 

19. Terápiás ellátás 

 

Korai fejlesztés és gondozás: 

Tervezett esetszám: 30 fő 

Nehézségek: 

- Komoly nehézséget jelent a konduktor és a szomatopedagógus által ellátható órák szakszerű 

megszervezése szakemberhiány miatt. 

- Tagintézményünk gyógypedagógusai nem rendelkeznek mozgásfejlesztő terápiás 

végzettséggel, így erre a feladatra óraadó kollégát kell alkalmazni. 

 

Megoldási terv: 

- Megfelelő végzettségű szakember keresése. 

- Belső szakember továbbképzése ezen a területen. 
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Fejlesztő nevelés: 

Tervezett esetszám: 3 fő 

Nehézségek: 

- Komoly nehézséget jelent a konduktor és a szomatopedagógus által ellátható órák szakszerű 

megszervezése szakemberhiány miatt. 

- Tagintézményünk gyógypedagógusai nem rendelkeznek mozgásfejlesztő terápiás 

végzettséggel, így erre a feladatra óraadó kollégát kell alkalmazni. 

 

Megoldási terv: 

- Megfelelő végzettségű szakember keresése. 

- Belső szakember továbbképzése ezen a területen. 

 

Nevelési tanácsadás: 

 

Tervezett esetszám: Pszichológiai terápia: 30 fő 

                                Gyógypedagógiai terápia: 30 fő 

Nehézségek: 

- Az iskolapszichológiai ellátás ideiglenesen szakemberhiány miatt felfüggesztésre került, így 

a nevelési tanácsadásban jelennek meg azok az esetek is, akik ellátása az iskolapszichológiai 

tevékenység keretében lett volna eredményes. Megsegítésük nem nevelési tanácsadói 

feladat. 

 

Megoldási terv: 

- A nevelési tanácsadás és az iskolapszichológiai ellátás közérthető elhatárolása, mindkét 

szakterület kereteinek bemutatása az oktatási intézmények és a Gyermekjóléti Szolgálat 

intézményvezetőinek és munkatársainak. 

Színtér: Szakmaközi megbeszélések, tanácskozások 

 

Logopédiai ellátás: 

 

Tervezett esetszám: 200 fő 

Nehézségek: 

- A karcagi óvodáknál az órarend kialakításában és a terápiás munka megszervezésében nagy 

hátrányt jelent a logopédiai decentrumok megszüntetése. A logopédiai szobákban kéznél 

voltak az eszközök, csendes, nyugodt jól felszerelt szakmai környezetben történt a fejlesztő 

munka.  

- A logopédiai terápiás és vizsgáló munkához a tagintézmény nem rendelkezik a szükséges 

eszközökkel. 

 

Megoldási terv: 

- A decentrumok visszaállításának kezdeményezése a Karcagi Óvodai Intézményben. 

- Az eszközkészlet fejlesztésének szükségességét jelezzük a Főigazgatóság és a Fenntartó 

felé. 

 

20. A Tagintézmény szakmai munkájának ellenőrzése 

 

 Tagintézmény-igazgató által óra- és foglalkozáslátogatások, dokumentáció ellenőrzése: 

Feladatellátás Időpont 

Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés 2016. január 

Gyógytestnevelés 2016. február 

 

A tagintézmény-igazgató folyamatos ellenőrzési feladatai: 

- A szakértői vélemények elkészítésének ellenőrzése. 
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- A tagintézményi munkaterv teljesítésének ellenőrzése. 

- Dokumentáció ellenőrzés: szeptember, november, február, április, június augusztus 

hónapokban. 

 

21. Az Önértékelési Munkacsoport munkájában való részvétel 

 

Az Intézményi Önértékelési Csoport tagja: Zsoldos Erzsébet tagintézmény-igazgató 

Az Intézményi Önértékelési Csoport Tagintézményben megvalósítandó feladatainak előkészítését, 

megvalósítását segíti: Kunné Monoki Andrea szakmai helyettes valamint szükség esetén minden 

szakalkalmazott. 

 

Az Intézményi Önértékelési Csoport ütemezett feladatai a 2015/16-os tanévre: 

- Az intézményi dokumentumok áttekintése, elvárási rendszer megfogalmazása 

- Határidő: 2015. 10.30. 

- Tagintézményi munkaértekezleten az elvárási rendszer ismertetése, véleményezése, 

elfogadása 

o Határidő: 2015. 11. 30. 

- Az elvárási rendszer Főigazgatói elfogadása 

o Határidő: 2015. 11. 30. 

- Adatrögzítés OH felületen 

o Határidő 2015. 12. 31. 

- Éves és ötéves Intézményi Intézkedési terv elkészítése 

o Határidő: 2015. 12. 31. 

 

 

 

 

Karcag, 2015. 08. 24.             

            

 

                                                                    Zsoldos Erzsébet 

                                                                           tagintézmény-igazgató 
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V.4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni 

Tagintézmény munkaterve 

 

A munkaterv az alábbi dokumentumok figyelembevételével készült:  

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

1. Működési elv:  
Az ellátáshoz való hozzáférésnél az esélyegyenlőség szempontjait feltétel nélkül érvényesíteni kell. 

Munkánk során mindig a gyermek érdekét kell szolgálni. A problémamegoldásnál a családot 

egységében segítjük, mind a szülő, mind a gyermek igényeit és lehetőségeit figyelembe véve.   

 

2. Cél: A szülőkkel, nevelési- oktatási intézményekkel való együttműködési, támogatási rendszer 

továbbfejlesztése 

 

3. 2015/2016. tanév rendje:  

 Első tanítási nap 2015. szeptember 01.  

 Utolsó tanítási nap 2016. június 15.  

 Tanítási szünetek:  

- Őszi szünet: 2015. október 26-tól október 30-ig tart.  

- Téli szünet: 2015. december 21-től 2015. december 31- ig tart  

- Tavaszi szünet: 2016.március 23 - tól 2016. március 29-ig tart.  

 

4. Feladatellátáshoz kapcsolódó területek:  

- Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, 

Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas 

 

5. Humánerőforrás alakulása:  

- 2 főállású logopédus 

- 1 fő 10 órában megbízási szerződéssel alkalmazott logopédus 

- 2 főállású pszichológus (egy fő gyesen van)) 

- 3 főállású gyógypedagógus (megbízott vezető 4 óra +2 x 21 óra) 

- 1 fő gyógytestnevelő 

- 1 fő adminisztrátor 

- 1 főt napi 4 órában megbízási szerződéssel alkalmazunk takarítói feladatokra 

- 1 fő konduktor megbízási szerződéssel  

 

6. Tárgyi feltételek:  

Törekszünk a lakóhely illetve a lakóhely közeli ellátás biztosítására. Ez elsősorban a logopédiai 

ellátásra, valamint nagyobb létszámú felterjesztés esetében a helyszíni vizsgálat megszervezésére. A 

logopédiai ellátásnál a legtöbb esetben igen szerény feltételeket biztosítanak az intézmények. 

Szűkös öltözőkben, esetleg kisebb fejlesztő szobában végzik a munkát a kollégák. A nyár folyamán 

megérkezett Ayres terápiás eszközök biztonságos felszerelése szükséges még a rendeltetésszerű 

használathoz.   

 

Nyitva tartás: hétfő – csütörtök:      7.00-16.00     

   péntek:    7.00-13.00                 

Fogadóórák:  

Pszichológus   Kunszentmárton:  minden szerda: 11.00-12.00 óra 

   Tiszaföldvár:    minden hétfőn:  15.00-16.00 óra 
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Logopédus   Kunszentmárton:  minden héten péntek: 12.00-13.00 óra 

   Tiszaföldvár:    minden héten kedd:  13.00-14.00 óra 

 

Gyógypedagógus  Kunszentmárton:  minden héten szerda:  12.30-13.30 óra 

   Tiszaföldvár:    minden héten kedden: 14.00-15.00 óra 

 

Gyógytestnevelő:  

A feladatellátás helyszínén az intézmények munkarendje szerint. 

 

7. Munkaközösségi tagok: 

- A korai fejlesztés, oktatás és gondozás; a fejlesztő nevelés és a konduktív pedagógiai ellátás 

munkaközösség: Makóné Szabadkai Erzsébet 

- A szakértői bizottsági tevékenységet végző munkaközösség: Imréné Cselóczki Andrea 

- Nevelési tanácsadás munkaközösség: Kovács Imréné 

- Logopédia munkaközösség: Szaszkóné Gala Katalin 

- Gyógytestnevelés munkaközösség: Halasiné Hatvani Rózsa 

- Iskolapszichológia munkaközösség: Fazekas- Dávid Dóra 

- Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása munkaközösség: Ghyczy Tamás 

 

Feladatok: 
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, és gondozás:  

- korai fejlesztés, gondozás megszervezése az érintett gyermekek számára a szülők 

bevonásával 

- utazó szakemberek munkájának megszervezése, koordinálása, ellenőrzése 

- feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való 

jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének 

elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi 

inklúziójának támogatása. 

 

8. Tankerületi Szakértői Bizottság  

- A 3. életévüket betöltött gyermekek/tanulók teljes körű pszichológiai, pedagógiai, 

gyógypedagógiai vizsgálata 

- a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása 

- felülvizsgálatok elvégzése 

- a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása 

- különleges ellátásra való javaslattétel 

- Ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési 

igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a 

vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat 

megküldi a megyei szakértői bizottság részére. 

- szakértői vélemény készítése 

 

9. Nevelési tanácsadás:  

- A jelentkező és nyilvántartásba vett gyermek/tanuló esetében a szülővel az első 

problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, adaptív viselkedésének, szociális 

érettségének felmérése 

- tanácsadásban részesítés, vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének 

meghatározása 

- pszichológiai gondozás, terápia 

- szakértői vélemény készítése. 

- Tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak, gyermekvédelmi és más szakembereknek: 

- pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai tanácsadás 

- szakmai konzultáció 
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- módszertani segítségnyújtás a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók 

szüleinek, pedagógusainak  

- tanácsadás a különleges ellátásra vonatkozó jogszabályok értelmezésében 

 

10. Logopédiai ellátás:  

- Az ellátási körzetbe tartozó településeken az 5. életévüket betöltött gyermekek beszéd-és 

nyelvi fejlettségének alapvizsgálata, szűrése 

- szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálata 

- lakóhely illetve lakóhely közeli terápiás foglalkozások biztosítása, szülők tájékoztatása. 

 

11. Konduktív pedagógiai megsegítés:  

- A működési területünkön előforduló konduktív pedagógiai ellátás koordinálása a 

szakértői bizottság szakértő véleményében meghatározottak szerint.  

 

12. Gyógytestnevelés:  

- Gyógytestnevelők munkájának koordinálása, ellenőrzése (munkanapló, óraszám 

kimutatás, teljesítésigazolás). 

 

13. Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása:  

- átlag feletti képességek vizsgálata  

- az iskolai tehetséggondozás támogatása szakmai tanácsadással 

- a tehetséggondozó tankerületi koordinátor kapcsolatot tart a nevelési/oktatási 

intézmények szakembereivel 

 

14. Szakmai feladat -  és időterv  

Feladatok 

 

2015/2016. tanév Felelős 
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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Tanévnyitó értekezlet             szakalkalmazottak 

Logopédiai szűrések              Logopédusok 

Logopédiai, gyógytestnevelési 

csoportok kialakítása, terápiák 

            Logopédusok, 

gyógytestnevelők 

Korai fejlesztés, gondozás             Gyógypedagógusok+

megbízási 

szerződéssel 

alkalmazott 

szakemberek 

Félévi értekezlet             szakalkalmazottak 

Iskolai életmódra való alkalmassági 

vizsgálati kérelmek  

beérkezési határideje, ütemezés 

            Imréné Cselóczki 

Andrea 

Iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítása 

 

 

 

            Gyógypedagógusok, 

pszichológus 

Vizsgálato

k, 

felülvizsg

álatok 

 

Beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek, tanulók 

részére  

            Gyógypedagógusok, 

pszichológus 
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Rehabilitá

ciós célú 

foglalkozá

sok 

 

 

 

Egyéni és 

kiscsoporto

s 

pedagógiai, 

gyógypeda

gógiai 

fejlesztés 

Alapja: 

Nevelési 

Tanácsadás  

            Gyógypedagógusok, 

pszichológus 

Pszichológi

ai 

vizsgálat, 

tanácsadás 

Alapja: 

Nevelési 

Tanácsadási 

javaslat, vagy 

a 

Székhelyinté

zmény, 

Tankerületi 

Szakértői 

Bizottság 

szakértői 

véleménye 

             

 

pszichológus 

Ellenőrzés

i feladatok 

 

 

 

Korai gondozásban 

részesülő gyermekek 

fejlesztő 

foglalkoztatásának 

ellenőrzése 

Logopédiai fejlesztések 

ellenőrzése 

gyógytestnevelő 

munkájának ellenőrzése 

             

Imréné Cselóczki 

Andrea 

mb. tagintézmény-

igazgató 

 

 

Szakértői vélemények 

tartalmi és formai 

ellenőrzése 

Forgalmi és munkanaplók 

ellenőrzése. 

Munkaidő nyilvántartás, 

jelenléti ív, kötelező óra 

teljesítés. 

            

A tanulói 

képessége

k és 

személyis

ég 

vizsgálata 

Pedagógiai-

gyógypedagógiai, 

pszichológiai vizsgálatok 

 

            Pszichológus, 

gyógypedagógusok 

 

Azon szakvélemények elkészítése, 

melynek tekintetében közigazgatási 

hatósági eljárás indul 

            Imréné Cselóczki 

Andrea 

A vizsgálatokban 

résztvevő 

szakemberek 

Tanácsadá

s, 

konzultáci

ó 

Szülők, pedagógusok, 

gyermekvédelmi és más 

szakemberek részére 

            Szakmai team 
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Adatrögzítés, adatfeldolgozás, 

ügyvitel, iratkezelés 

            Imréné Cselóczki 

Andrea Herbályné 

Prunyek Éva 

Nyári munkarend kialakítása, 

közzététele 

Szabadságolási ütemterv 

            Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

A 2015/2016. tanév statisztikájának 

előkészítése 

            Imréné Cselóczki 

Andrea 

Herbályné Prunyek 

Éva 

Munkaértekezletek tartása  

A felülvizsgálatok és ellenőrzések 

tapasztalatai 

            Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

Tagintézmény munkájának éves 

értékelése 

            Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

 

15. Munkaértekezletek szakmai programja 

Téma Időterv Felelős 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

 

A Pedagógiai 

Szakszolgálat 

tevékenységét 

meghatározó törvények, 

rendeletek értelmezése. 

A BTMN –es 

gyermekek/tanulók 

felülvizsgálatának 

előkészítése.  

Munkaterv megbeszélése 

Aktuális feladatok 

            

 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

mb. tagintézmény- 

igazgató 

 

logopédiai 

szűrővizsgálatok és 

csoportalakítások 

tapasztalatai 

 

            

Logopédusok 

A gyógytestnevelő 

foglalkozások 

tapasztalatai 

           Halasiné Hatvani 

Rózsa 

 

Pszichológiai terápiás 

foglalkozások 

tapasztalatai 

            

pszichológus 
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16. Működés, fejlesztés 

 A munkatársak munkaköri leírásának szükség szerinti felülvizsgálata, módosítása. 

- A dolgozók munkaköri leírásának felülvizsgálata 

- Új munkatársak munkaköri leírásának elkészítése. 

 A tagintézmény szolgáltatásainak szervezett módon való működtetése: 

- A nevelési tanácsadás és szakértői bizottság munkaprogramjának kéthetes 

tervezése. 

- Vizsgálati kérelmek iktatása, behívó levelek postázása a vizsgálatok 

ütemezése alapján.  

- A nyilvántartások pontos, naprakész vezetése, vizsgálatok és rehabilitációs 

célú foglalkozások dokumentálása (iktatókönyv, nyilvántartó tasak, kísérő 

dokumentumok, forgalmi naplók, munkanaplók). 

- Helyszíni vizsgálatok tervszerű ütemezése, egyeztetése az érintett nevelési-

oktatási intézmény vezetőjével  

- A fejlesztő foglalkozásokon, terápiákon való rendszeres részvétel biztosítása. 

- Szülői nyilatkozat, értesítő levél.  

- Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés az ellátási körzetbe tartozó 

települések nevelési - oktatási intézményeivel, a gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálatokkal. 

- Arányos feladatmegosztás, pontos informálás a két telephely dolgozói között. 

- A megyei munkaközösségi foglalkozáson való részvétel a tagintézményi 

koordinátorok közreműködésével 

- Educatio továbbképzésein való részvétel (keretszámtól függően a 

legmagasabb létszámmal). 

- A végzett munkáról időben történő visszajelzés, értékelés, szükség szerinti 

korrekció. 

- Megfelelő munkakörnyezet kialakítása a Kunszentmártoni Tagintézményben. 

- Aktuális információk közvetítése a pedagógiai szakszolgálat ellátási 

területéhez tartozó nevelési-és oktatási intézmények részére tájékoztatólevél 

útján. 

 Értekezletek rendje: 

- Vezetői értekezlet a megbízott tagintézmény - vezető részvételével 

- Kibővített vezetői értekezlet az tagintézmény – vezető valamint az érdeklődő 

kollégák részvételével. 

 

 

A felülvizsgálatok 

tapasztalatai 

 

            

Imréné Cselóczki 

Andrea mb. 

tagintézmény- 

igazgató 

pszichológus 

gyógypedagógusok 

 

 

 

A Pedagógiai 

Szakszolgálat éves 

munkájának értékelése 

 

           Imréné Cselóczki 

Andrea 

mb. tagintézmény- 

igazgató 

Szakmai tapasztalatok 

egymás közti megosztása, 

belső szakmai 

továbbképzés 

           szakalkalmazottak 
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- Koordinációs értekezlet hetente-kéthetente a team tagjainak részvételével. 

- Munkaértekezlet (előre elkészített programterv alapján). 

- Projekt értekezletek az aktuális feladatokhoz kötődően (kötelező órán kívül, 

munkaidőben, intézményi illetve tagintézményi szinten). 

- Fogadóórák (intézmények tájékoztatása)  

 

 

 

Tiszaföldvár, 2015.08.24. 

          

 

Imréné Cselóczki Andrea  

         mb. tagintézmény - igazgató 
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V.5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri 

Tagintézmény munkaterve 

 

1. Általános pedagógiai szakszolgálati célok: 

- A törvényi előírásoknak való megfelelés. 

- A fenntartó elvárásainak való megfelelés. 

- Az SZMSZ-ben rögzített egységes működési filozófiának való megfelelés. 

- Az Önértékelési Csoport által kijelölt folyamatoknak való megfelelés. 

- A diagnosztikai és terápiás munka és feladatok szempontjából a maximális szakmai 

megfelelés. 

 

A Mezőtúri Tagintézményben célunk a kliensek érdekeinek szem előtt tartása, támogatása, 

szándékunk az ellátottak életvezetési, fejlődési és tanulási esélyeinek javítása. Elkötelezettek 

vagyunk a prevenció és a szakmai alaposság iránt a munkánk során. Igyekszünk tovább növelni a 

Járásunkban a szakszolgálati munka elismertségét, működésünkkel törekszünk erősíteni a 

kapcsolattartást a kliensekkel és szüleikkel, nevelőikkel, valamint a társintézményekkel. 

 

2. Speciális célok a továbbiakban: 

Igyekszünk kihasználni a támogató kisközösségi adottságokat, amelyek hosszabb távon is elősegítik 

a hatékony működést. Sikerült további szakembereket megnyernünk a szakszolgálati 

feladatellátásra. Kollégáink létszáma 2 főállású és egy részmunkaidős kollégával bővült (2 

logopédus és 1 TANAK szakos kolléganő), amelyre a kiegyensúlyozott működés szempontjából 

nagy szükség volt. Az eddig megbízással, 6 órában foglalkoztatott pszichológus kolléganőt is 

szeretnénk megtartani, ezzel jelentősen rövidülne a nevelési tanácsadásban a várakozási idő. 

 

3. A tagintézmény rövid bemutatása: 

A Mezőtúri Tagintézmény ellátási területe Mezőtúr Járás gyermekeire és tanulóira vonatkozik. 

Illetékességi körzet: Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék. 

A kisvárosi környezetben lévő, korábban is fontos szerepet betöltő egyik épület emeletén kaptunk 

helyet. Minden munkatársunk számára van elegendő hely a munkavégzéshez, továbbá váróval is 

rendelkezünk. Egy közeli telephelyen van földszinti, akadálymentesített foglalkoztatónk. 

 

A tervezett időszakban az intézményben dolgozók: 

Főállásban: 

1 logopédus, pszichológus 

4 gyógypedagógus – ebből 2 logopédus 

1 konduktor, tanító 

1 ügyviteli alkalmazott 

Részmunkaidőben a tagintézménynél: 

1 logopédus (10 órában) 

Óraadóként: 

1 gyógypedagógus (10 órában) 

Közfoglalkoztatottként: 

1 pedagógiai asszisztens (KLIK által igényelt.) 

1 technikai munkatárs (A város által biztosított.) 

 

Az ellátási körzetünkbe tartozó nevelési-oktatási intézménytípusok: 

- 1 bölcsőde     

- 7 óvoda - 16 telephelyen 

- 5 általános iskola – 9 telephelyen 

- 3 középiskola – 4 telephelyen 
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4. A tagintézmény általános feladatai tevékenységi területek szerint: 

 

4.1.Szakértői bizottsági tevékenység feladata: 

A szűrő-, részletes logopédiai, IÉV, kontroll-, illetve a beérkező alapvizsgálatok törvényességi 

keretek és a tervezett rend szerinti lebonyolítása. 

A járásban kevesebb a vizsgálaton nem megjelentek és a közigazgatási eljárások aránya a 

korábbiakhoz képest. Ez főként a társintézményekkel való jó kapcsolat eredménye, akik 

odafigyelnek arra, hogy egy-egy gyerek megjelenjen a számára kijelölt vizsgálaton. 

 

4.2.Logopédiai tevékenység: 

A szűrések 2015. augusztus utolsó hetében és szeptemberben zajlanak, majd a részletes logopédiai 

vizsgálatok is. A fejlesztés október elsejétől való elkezdése fontos feladat számunkra. A szűrések 

befejeztével statisztika készül az ellátási igényről.  

Együttműködési megállapodás alapján órarendbe vesszük a Járás minden logopédiai fejlesztést 

igénylő tanköteles gyerekét. Bővülő lehetőségeink lehetővé teszik az ellátás optimalizálását. A 

tagintézményben fejlesztjük majd a tanköteles rászorulókat Mezőtúron, Mesterszálláson, 

Mezőhéken és Kétpón. Egyik kollégánk pedig Túrkevén látja majd el az óvodákat helyben. Így 

terveink szerint nem marad ellátatlan gyermek a Járásban. Nagy hangsúlyt fektetünk az egységes és 

szakszerű dokumentáció vezetésre, amelyek havonta kerülnek ellenőrzésre a rendszeres 

tagintézményi értekezleteken. 

Év elején és félévkor részt veszünk az óvodai szülői értekezleteken. Ez évek óta érdeklődésre tart 

számot a szülők körében a logopédia terén. 

A tanév során tünetmentessé váló gyerekek helyére folyamatosan kerülnek be a tanköteles korba 

lépő, előjegyzett gyerekek. 

 

4.3.A korai fejlesztés és tanácsadás, konduktív ellátás, fejlesztő nevelés tevékenységei: 

Szeretnénk tovább erősíteni és fenntartani az ezen a területen elért eredményeinket a korai 

felismerés jelentőségének tekintetében. Szakembereinknek lesz módja a jelzőrendszer tagjaival 

konzultálni a tünetek felismerése témájában, a társintézmények által már előre jelzett 

rendezvényeken. Ezek időpontja szervezés alatt (Családsegítő konferencia, Járási védőnői 

konferencia). 

Eszközparkunk az anyaintézménynek és az adományoknak köszönhetően jelentősen bővült. A 

tevékenység munkájából a kolléganők lelkiismeretesen kiveszik a részüket. A fejlesztések a nyár 

folyamán is folyamatosan zajlottak, számíthattunk a klienseink együttműködésére. Továbbra is 

törekszünk a szakmai munka igényességét és a szülőkkel kialakított jó kapcsolatot is fenntartani. 

Korai fejlesztésben 10 gyerek van jelenleg egyéni ellátásban intézményünknél. A konduktív 

ellátás a korai fejlesztés keretein belül valósul meg a gyerekeknél. 

Ebből 3 gyerek vesz majd részt komplex ellátásban. 

 

4.4.Fejlesztő nevelésben nem részesül intézményünknél gyermek. Amennyiben lesz rá igény, a 

feladatot meg tudjuk valósítani. 

 

4.5.Tehetséggondozás, iskola- és óvodapszichológiai tevékenység, pályaválasztási tanácsadás 

tagintézményünkben nem zajlik. A tehetség- és pályaválasztás terén az intézményeket 

tájékoztatjuk a szolgáltatás igénybevételének lehetőségeiről. Amennyiben igény érkezik, azt 

továbbítjuk a Székhelyintézmény felé. 

 

4.6.A nevelési tanácsadás feladatai: 
Fő feladatunk, hogy pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai támogatást, fejlesztést és terápiás 

gondozást nyújtunk a rászoruló gyermeknek, tanulónak a járásban. 
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A nevelési tanácsadásban a pszichológusok tevékenysége mellett igény és kapacitás függvényében 

minden gyógypedagógus továbbra is részt vesz. A tanácsadás alkalmai igény szerint a szülőkkel 

legtöbbször előre tervezetten, ám néha esetileg is megvalósulnak az intézményben. 

Ezen a területen a gondot az alacsony pszichológus ellátottság okozta. A bekerülés érkezési és 

sürgősségi szempontok alapján folyt. Az azonnali személyes vagy telefonos rövid tanácsadás után 

időnként sajnos egy-másfél hónapot is kellett várni a terápiába való bekerüléshez. 

Gondot okoz, hogy az óraadó pszichológusunk munkájára a továbbiakban nem számíthatunk, mást 

pedig nem sikerült találni a helyére. A nevelési tanácsadásban Tagintézményünkben így jelenleg 

heti 4 óra a pszichológiai ellátás kerete, amely nagyon kevés a Járásra. 

Célunk, hogy a következő tanévtől próbáljuk bővíteni a lehetőségeket. 

 

5. Pedagógiai szakszolgálati team-megbeszéléseink: 

Az év során továbbra is minden hétfői munkanapon, délután 13.00-14.00 között tartunk team-

megbeszéléseket. Témák rendszeresen az aktualitásokon kívül a komplex ellátásban résztvevő 

gyerekek fejlesztésének lehetőségei, továbbá a vizsgálatokkal kapcsolatos szakmai tapasztalatcsere. 

Fontos lesz továbbra is a prevenció lehetőségeinek folyamatos átbeszélése. Ennek kapcsán több 

szakmai együttműködési lehetőséget is tervezünk a társintézményekkel. 

Fórumokon, továbbképzéseken, lehetőség szerint részt veszünk. Előnyben részesítjük az ingyenes 

lehetőségeket. Egy gyógypedagógus kolléganőnk mester szakos tanulmányait végzi az ELTE 

BGGYF Karán. 

Két, a minősítését váró kolléganő részt vesz önértékelési és belső ellenőrzési folyamatokban. 

 

6. A munkaközösségek működéséről: 

Az év során a gyakorlati munkát végzők létszáma emelkedett, így változatosabban tudjuk magunkat 

képviselni a megbeszéléseken. Új felelős képviselőt választunk, de forgó rendszerben mindenki 

látogatja majd a saját szakmai munkaközösségét. Feladat lesz továbbra is a megbeszélések 

összefoglalójának elkészítése és a többiekkel való megosztása. 

 

7. INYR: 

A rendszerrel, annak infrastruktúrájával kapcsolatban fejlesztés, fejlődés nem történt. Az Educatio 

jóvoltából kapott asztali gép és laptop a napi munka végzése mellett nem elegendő ahhoz, hogy 

mindenki naprakészen vezesse az elektronikus dokumentációt. Ezen kívül nincs a munkavégzésre 

alkalmas egyéb eszközünk sem. 

A feladatnak a kollégák azért nem örülnek, mivel annak munkahelyi feltételei nem adottak még 

most sem. A rendszer továbbra sem működik gördülékenyen, pedig a kollégák a nyári szabadság 

alatt is próbálták behozni a lemaradásokat. A szándék ellenére sem használható megfelelően. 

A tevékenységi területek közül továbbra is csak a szakértő bizottsági tevékenység adatai 

naprakészek, mivel azokat a kollégák a saját, otthoni gépükön rögzítik este. Van azonban, akinek 

ehhez nem megfelelő teljesítményű a gépe otthon sem, illetve a megoldás ebben a formában nem 

várható el. A többi tevékenységi terület adatait a felsorolt okok miatt eddig nem tudták a kollégák 

maradéktalanul rögzíteni. 

Nagy gond a rendszer hibáin kívül, hogy a részmunkaidős gyógytestnevelők és az óraadók számára 

nehezen tudunk alkalmat biztosítani a feladat elvégzéséhez. Ezen területek rögzítettsége igen 

hiányos.  

Továbbra is kérjük, amennyiben kötelező a használata, a feltételek megteremtésének és a program 

egyszerűsítésének igényét továbbítani az illetékes szervek felé. 

 

8. Saját műhelymunkák: 

A tanév során továbbra is tervezünk konzultációt különböző társszakmák képviselőivel, illetve a 

szülőkkel igény szerinti témákban. 

 A Városi Óvodák kérésére jelenleg két szakmai konzultációra van igény a 

pedagógusok számára (ősszel, illetve tavasszal). 
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 Az általános iskolák is jelezték igényüket szakmai konzultáció megvalósítására az első 

félévben. 

 Szintén az óvodákkal közösen szervezett, előzményekkel rendelkező, szülőknek szóló 

konzultációt tervezünk olyan témában, amelyeket az érdeklődők igényelnek. Az 

igényfelmérés jelenleg is zajlik. 

 Idén nyár elején Csete Olga és Székely Orsolya munkatársaink lelkes tervei alapján, 

Víz-party címmel kirándulást szerveztünk a korai gondozottaink és szüleik számára. 

Ebből hagyományt szeretnénk teremteni. Tavasszal, esetleg nyár elején újra 

megszervezzük a folytatást a jelenleg gondozásban lévők számára. 

 

9. Megbízási szerződéssel foglalkoztatottakról: 

Mivel sikerült főállásban foglalkoztatni egy korábban óraadó TANAK szakos gyógypedagógust és 

egy logopédust, valamint részmunkaidőben (10 órában) egy további logopédus kolléganőt, a 

szakértői bizottsági tevékenység és a logopédia területe harmonikusabban működik.  

Az egyik, eddig 10 órában foglalkoztatott gyógypedagógus kolléganő munkájára szeptembertől is 

igényt tartunk a szakértői bizottsági tevékenység további kiegyenlített leterheltségének 

megtartásához. 

Az eddigi óraadó pszichológus (6 órában) nem segíti a terápiás munkát tovább. 

 

10. Beszámoló a gyógytestnevelésről: 

A gyógytestnevelés keretein belül főállású szakember intézményünknél a járásban nincs. 

Részmunkaidőben 5 kolléga látja el a feladatot az általános és középiskolákban. A kollégák nem 

jeleztek ellátatlan gyereket az oktatási intézményekből. Ez reményeink szerint a következőkben sem 

lesz másképpen. 

A kapcsolattartás rendszere nehezen alakult. Sajnos a kapcsolat személytelen és távoli a naprakész 

és pontos dokumentáció szempontjából (pl.: INYR). 

 

11. Vizsgálatok, dokumentáció ellenőrzésének alapos, pontos, részletezett megtervezése: 

Logopédia: 

- szűrések megtervezésének és lebonyolításának ellenőrzése szeptember hónapban 

folyamatosan zajlik 

- a részletes logopédiai vizsgálatok tervezésének és lebonyolításának ellenőrzése, 

határidő: szeptember 30. 

- órarendek elkészítése és a fejlesztés megkezdésének határideje: október 1., 

dokumentáció megnyitása és ellenőrzése a kezdéskor 

- szűrés és az ellátásba kerülők statisztikájának határideje: október 15. 

- naplók és belívek ellenőrzésére a korábban megszokott módon havonta, a jelenléti ívek 

leadásakor 

- az irodában, erre a célra létrehozott fali órarendben mindenki maga rögzíti két hétre előre 

a tervezett órarendet, majd feltünteti abban a megvalósulást is az összesítéshez 

Szakértői Bizottsági tevékenység: 

- az időpontok kiadását követően a kollégák maguk készülnek a vizsgálatokra, amelyet 

elektronikusan is rögzítenek az INYR-ben, majd az ügyviteli kolléganő e-mail-ben is 

értesíti az intézményeket a vizsgálat időpontjáról 

- az irodában, erre a célra létrehozott fali órarendben mindenki maga rögzíti két hétre előre 

a tervezett vizsgálatokat és utólag a megvalósulást 

- a vizsgálaton nem megjelenteket a megadott intézményükben keressük, jelezzük a 

hiányzás tényét 

- a megvalósult vizsgálatok dokumentációi a szakértői vélemények hatályba lépésekor 

kerülnek ellenőrzésre 

Nevelési tanácsadás: 

- a kliensek számára előjegyzési napló alapján biztosítunk időpontot levélben 
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- a kliensek adatait Adatfelvételi lapon rögzítjük, majd a megjelenések időpontját az 

Egyéni nyilvántartási lapon vezetjük 

- hiányzás esetén orvosi vagy szülői igazolás szükséges 

- a védelembe vett gyerekek hiányzásának tényét azonnal jelezni kell a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé 

- a dokumentumok formai ellenőrzése kéthavonta zajlik a megbeszélések alkalmával 

Korai fejlesztés, konduktív nevelés: 

- a szakértői vélemény alapján ellátottak dokumentumainak ellenőrzése kéthavonta 

valósul meg 

- a szülők számára tartott konzultációkról, nevelési tanácsadásról külön feljegyzés készül 

szintén az Egyéni nyilvántartási lapon 

Gyógytestnevelés: 

- a részmunkaidős gyógytestnevelőkkel, illetve az oktatási intézmények vezetőivel 

szeptember 15-ig egyeztetünk a szakorvosi vélemények alapján ellátásban részesülők 

névsoráról, majd bekérjük az óraszámokat, létszámot és az órarendeket 

- a kollégák munkanaplóban és az INYR-ben vezetik a tanulók jelenléti ívét 

- a dokumentáció ellenőrzésére az év elején a megnyitáskor, majd félévkor és év végén 

kerül sor 

 

Éves időrendi táblázat: 

Időszak Terület Tevékenység Határidő Felelős 

Augusztus Általános 

szakszolgálati 

feladatok 

A nyári munka összesítése, 

értékelése. 

 

Logopédia: 

Az új kollégák mégis meg tudják 

kezdeni a szűréseket a nyáron, 

ezért szükséges a logopédiai 

szűrések, majd azután az ellátás 

megszervezésének korábbra 

tétele. 

Teendők: a tanköteles névsor 

bekérése az óvodákból és 

beleegyező nyilatkozatok 

kiküldése. 

További feladatok: 

-a szűrés dokumentumainak 

előkészítése, sokszorosítása, 

-a szűrés menetének beosztása, 

-a szűrés megkezdése 

augusztus 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augusztus 10. 

 

 

 

 

augusztus 17. 

 

 

 

 

 

tagintézmény

-igazgató 

 

 

tagintézmény

-igazgató, 

logopédusok 

 

 

Szeptembe

r 

 

Általános 

szakszolgálati 

feladatok 

Tagintézményi évnyitó 

értekezlet 

Az évnyitó megbeszélés témái: 

-a bővülő létszám miatt a 

változások és a működés 

rendjének ismertetése 

-a munkaközösségek 

kapcsolattartóinak újraválasztása 

-a munkaterv ismertetése, 

megbeszélése 

Szeptember 

14. 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

minden 

kolléga 
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-adminisztrációs tudnivalók 

rögzítése 

-a szűréssel kapcsolatos teendők 

rögzítése, 

 

-iskolák tájékoztatása az elsősök 

önkéntes szűrési lehetőségéről. 

 

Munkaszervezési feladatok 

megoldása, helyiségek, eszközök 

felülvizsgálata, dokumentáció 

megnyitása, szakmai 

egyeztetések, órarendek 

elkészítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember 21. 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagintézmény

-igazgató 

 

 

minden 

kolléga 

 Korai fejlesztés -az ellátás órarendjének 

rögzítése, a tavalyi év 

összesítése, 

 

-az ellátás folytatása, 

Szeptember 7. 

 

 

 

folyamatos 

konduktor 

 Konduktív 

ellátás 

-az ellátás a korai fejlesztés 

keretein belül valósul meg 

folyamatos konduktor 

 Fejlesztő 

nevelés 

-jelenleg nincs fejlesztő nevelési 

tevékenységünk, 

 konduktor 

 Gyógytestnevel

és 

-kapcsolatfelvétel 

 

-az ellátásra szorulók és 

jogosultak névsorának 

összesítése 

-a gyógytestnevelő kollégák 

órarendjének bekérése 

-a foglalkozások megkezdése. 

Szeptember 1. 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 

15. 

tagintézmény

-igazgató 

gyógytestnev

elők 

 Továbbtanulási 

és 

pályaválasztási 

tanácsadás 

Igény alapján és egyeztetés után 

ellátás a Székhelyintézményben. 

 szakfeladat 

felelős, 

intézményi 

kapcsolattart

ó 

 Tehetséggondoz

ás 

Igény alapján és egyeztetés után 

ellátás a Székhelyintézményben. 

 szakfeladat 

felelős, 

intézményi 

kapcsolattart

ó 

 Logopédia -a szűrés menete közben a 

részletes vizsgálatra való 

értesítések kiküldése az 

óvodákba, hogy azok 

párhuzamosan 

megkezdődhessenek 

 

-a szűrés eredményeinek 

összesítése, 

-a várható ellátási létszám 

feltérképezése, 

Szeptember 1. 

 

 

 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

tagintézmény

-igazgató és a 

szakfeladatot 

ellátók 
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-a további részletes logopédiai 

vizsgálatra várók névsorának 

összesítése, 

-a további vizsgálati beosztás 

elkészítése, értesítések kiküldése 

az óvodákba, 

-a részletes logopédiai 

vizsgálatok lebonyolítása: 

-órarendek összeállítása, az 

intézmények kiértesítése az 

ellátás menetéről, 

- az ellátás megkezdése 

 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember 30. 

 

 

október 1. 

 Nevelési 

tanácsadás 

A bővülő szakemberlétszámnak 

köszönhetően rövidül a 

várakozási idő. 

Teendők: 

-kapcsolatfelvétel az 

intézményekkel, 

pedagógusokkal, 

-a tanácsadási időpontok 

kiadása, a tanácsadások 

megszervezése 

folyamatos tagintézmény

-igazgató 

 

pszichológus

ok, 

pedagógus 

kollégák 

 Óvoda- és 

iskolapszicholó

gia 

-kapcsolatfelvétel az 

intézményekkel, 

-tájékoztatás az ellátás 

igénybevételének módjáról, 

 tagintézmény

-igazgató, 

pszichológus 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

-az új felterjesztések alapján a 

vizsgálatok beosztása és az 

időpontok, értesítések kiadása 

-BTMN kontroll vizsgálatkérők 

összesítése, időpontok, 

értesítések kiadása 

-kiegészítő pszichológiai 

vizsgálatok megszervezése 

folyamatos tagintézmény

-igazgató, 

szakos 

kollégák 

Október Szakszolgálati 

általános 

feladatok 

-a szűrések, az ellátás év eleji 

statisztikáinak elkészítése 

-fejlesztési tervek, 

szakvélemények elkészítése 

szakterületenként 

Október 15. tagintézmény

-igazgató, 

szakos 

kollégák 

 Korai fejlesztés Ellátás szakvélemény alapján. folyamatos konduktor 

 Gyógytestnevel

és 

Ellátás orvosi javaslat alapján. folyamatos szakos 

kollégák 

 Logopédia -ellátás logopédiai vizsgálati 

vélemény alapján, 

-iskolások vizsgálatának 

megszervezése szülői kérelem 

alapján, 

folyamatos szakos 

kollégák 

 Nevelési 

tanácsadás 

-a tanácsadási időpontok 

kiadása, a tanácsadás 

lebonyolítása 

-a főbb problématerületek 

feltérképezése 

 pszichológus

ok, 

pedagógus 

kollégák 
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 Óvoda- és 

iskoapszichológ

ia 

-tájékoztató szülőknek előre 

feltérképezett téma alapján 

Egyeztetés 

alatt 

pszichológus

ok 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

-kontrollvizsgálatok, 

alapvizsgálatok és kiegészítő 

pszichológiai vizsgálatok 

párhuzamos és folyamatos 

szervezése és lebonyolítása 

szakmai egyeztetések mellett, 

 tagintézmény

-igazgató 

November Szakszolgálati 

általános 

feladatok 

-szakmai konzultációk a 

társintézményekkel, 

-esetmegbeszélések, 

folyamatos tagintézmény

-igazgató 

 Korai fejlesztés Szülőcsoport szervezése. 

 

 konduktor, 

pszichlóguso

k 

 Gyógytestnevel

és 

Statisztika lekérése.  tagintézmény

-igazgató 

 Logopédia -ellátás 

-jelzések alapján a vizsgálatok 

megszervezése, 

Folyamatos logopédus 

 Nevelési 

tanácsadás 

Főbb területek tapasztalatainak 

összesítése, szakmai konzultáció 

társintézményekkel, kollégákkal. 

  

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

-vizsgálati eszközök rendezése, 

kontrollja, 

-vizsgálatok beosztása, 

szervezése, 

 szakfelelősök 

December Szakszolgálati 

általános 

feladatok 

-dokumentáció önellenőrzése, 

-rövid gyakorlóanyagok 

összeállítása az ellátottak 

számára a téli zárás idejére 

-önértékelés 

 tagintézmény

-igazgató, 

szakfeladatot 

ellátók 

 Korai fejlesztés -szakmai konzultáció a több 

kolléga által közösen gondozott 

gyerekekről, 

 szakos 

kollégák 

 Logopédia -aktuális kérdések alapján szülői 

tájékoztatás a fejlesztés otthoni 

támogató lehetőségeiről 

 logopédusok 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

-a vizsgálatok szakmai 

tapasztalatainak megbeszélése, 

-vizsgálatok beosztása, 

szervezése, 

 szakos 

kollégák 

Január Szakszolgálati 

általános 

feladatok 

Statisztikai összesítések 

elkészítése szakfeladatonként, 

aktuális tapasztalatok 

megbeszélése 

Január 25. tagintézmény

-igazgató, 

szakfeladatot 

ellátók 

 Korai fejlesztés -az ellátás félévi 

tapasztalatainak, nehézségeinek 

áttekintése 

Január 25. konduktor 

 Gyógytestnevel

és 

Statisztikák, jellemzések 

megírása. 

Január 29. szakfeladatot 

ellátók 

 Továbbtanulási Munkaközösségi kollégák félévi Január 25. szakfelelős 
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és 

pályaválasztási 

tanácsadás 

beszámolója a tagintézmény 

munkatársai számára 

 Tehetséggondoz

ás 

Munkaközösségi kollégák félévi 

beszámolója a tagintézmény 

munkatársai számára 

Január 25. szakfelelős 

 Logopédia Gyors statisztika elkészítése az 

aktuális állapotról. 

Január 25. szakos 

kollégák 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

-iskolaérettségi vizsgálatok 

előkészítése, 

-várható létszám feltérképezése, 

-tesztek felülvizsgálata, 

Január 18. tagintézmény

-igazgató, 

pedagógusok 

Február Szakszolgálati 

általános 

feladatok 

  tagintézmény

-igazgató 

 Korai fejlesztés -ellátás, 

-konzultáció a közösen 

gondozott gyerekekről, 

folyamatos konduktor 

 Fejlesztő 

nevelés 

Aktuális állapot felmérése az 

ellátási területen. 

 konduktor 

 Gyógytestnevel

és 

-szakmai konzultáció az 

intézményben 

február 29. konduktor 

 Logopédia -jellemzések elkészítése az 

ellátottakról, 

február 29. logopédusok 

 Nevelési 

tanácsadás 

-beszámoló a munkaközösségek 

tevékenységéről, 

-szakmai konzultáció a 

kollégákkal 

Február 29. szakfelelős 

 Óvoda- és 

iskolapszicholó

gia 

-tanácsadás megszervezése a 

pedagógusok számára 

Február 26. pszichológus

ok 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

Iskolaérettségi vizsgálatok 

megszervezése, lebonyolítása, 

szakértői vélemények 

elkészítése. 

folyamatos tagintézmény

-igazgató, 

szakos 

kollégák 

Március Szakszolgálati 

általános 

feladatok 

-minden szakterületen a 

fejlesztési tervek értékelése, és a 

folyamatos ellátás biztosítása, 

 szakfelelősök 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

-statisztika elkészítése az 

iskolaérettségi vizsgálatokról, 

Március 31. tagintézmény

-igazgató, 

minden 

kolléga 

Április Szakszolgálati 

általános 

feladatok 

-közös megbeszélések 

szervezése az intézmények 

pedagógusaival előzetes 

felmérés alapján a felterjesztett 

gyerekekről, tanulókról 

 tagintézmény

-igazgató 

 Nevelési 

tanácsadás 

-konzultáció az esetekről, 

kapcsolattartás a 

társintézményekkel 

 pedagógusok 

 Óvoda- és 

iskolapszicholó

-prevenciós tájékoztató 

szülőknek előre feltérképezett 

Április 20. pszichológus

ok 
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gia témakörben 

Május Korai fejlesztés -a nyári ellátási rend 

megtervezése 

 konduktor 

 Logopédia -fejlesztési tervek, jellemzések 

módosítása szükség esetén 

 logopédusok 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

-a szabadságok összesítése, 

szabadságolási előzetes tervezés, 

-ügyeleti rend tervezése 

-a nyári vizsgálati rend 

megtervezése 

Május 23. tagintézmény

-igazgató 

Június Szakszolgálati 

általános 

feladatok 

-tanéves összesítő statisztikák 

elkészítése szakterületenként 

-dokumentáció rendezése 

-minden munkaközösség 

beszámolójának elkészítése 

folyamatos szakos 

kollégák 

 Korai fejlesztés -nyári órarendről való 

tájékoztatás a szülők felé 

 szakos 

kollégák 

 Gyógytestnevel

és 

-névsor, változások jelentése, 

-ellátás lezárása 

Június 17. szakos 

kollégák 

 

 

 Logopédia -névsor, változások jelentése, 

-nyári órarend összeállítása, 

tájékoztatás a szülők felé 

 logopédusok 

 Nevelési 

tanácsadás 

-jellemzések elkészítése, 

-nyári gondozás megtervezése 

Június 17. szakos 

kollégák 

 Óvoda- és 

iskolapszicholó

gia 

-esetleges igények összesítése, 

-esetmegbeszélés 

Június 17. szakos 

kollégák 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

-nyári vizsgálati rend kialakítása 

a szabadságolásokkal 

összhangban 

Június 17. pszichológus

ok 

Július Szakszolgálati 

általános 

feladatok 

-dokumentációk, statisztikák 

rendezése, 

-tesztek, eszközök 

felülvizsgálata, 

 pszichológus

ok 

 Korai fejlesztés -összehangolt nyári ügyeleti 

ellátás 

 konduktor 

 Logopédia -összehangolt nyári ügyeleti 

ellátás 

 logopédusok 

 Nevelési 

tanácsadás 

-összehangolt nyári ügyeleti 

ellátás 

 pszichológus

ok 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

-nyári vizsgálati rend kialakítása 

a szabadságolásokkal 

összhangban 

folyamatos tagintézmény

-igazgató 

 

2015. augusztus 16. 

     

        Bencsik Mária Bernadett 

           tagintézmény-igazgató 
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IV.6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki 

Tagintézmény munkaterve 

 

1. Általános tagintézményi vonatkozások 

A 2014/15-es tanév tapasztalatai alapján, további, kisebb változtatásokkal kezdi meg működését a 

tagintézmény. A zökkenőmentes működés és a szakmai színvonal megtartása érdekében - az egyes 

szakszolgálati feladatokra – a tagintézményen belül megalakult munkacsoportok folytatják 

szakmai-operatív munkájukat, a kijelölt munkacsoport felelősök koordinálásával. 

A tanév fő célkitűzése a szakmai biztonság, kiszámíthatóság megteremtése, valamint a hozzánk 

fordulók szakszerű ellátásának mielőbbi biztosítása. 

 

2. Szakmai feladatok: 

 10 fő pedagógus minősítésének korrekt lebonyolítása. 

 Az intézményi önértékelési rendszer kidolgozásában történő aktív részvétel, az önértékelési 

csoport által kijelölt feladatok maradéktalan elvégzése. 

 Szakszolgálati ellátás színvonalának megőrzése, az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés 

elindítása az új szakszolgálati rendszer keretei között. 

 Az emberi lény holisztikus szemléletének erősítése interdiszciplínáris kitekintésekkel a 

különféle gondolkodásmódok megismerése. 

 Szakmai közösség összetartó erejének megszilárdítása, kreativitás kibontakoztatásának 

támogatása. 

 Együttműködés az Intézmény többi tagintézményével, a telephellyel. 

 Egyenlő arányú teherviselés, feladatok differenciált leosztása, szakmai felelősség 

hangsúlyozása. 

 Megyei szinten szervezett szakmai munkaközösségek munkájában való aktív részvétel. 

 Egymástól tanulás szemléletének alkalmazása. 

 Aktuális jogszabályi elvárásoknak megfelelés. 

 

3. Munkacsoportok: 

 szakértői bizottsági, 

 a nevelési tanácsadás (a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása), 

 az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 

 a logopédiai ellátás, 

 korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai ellátás, 

 a gyógytestnevelés 

 ügyviteli 

 

4. Szervezeti kommunikáció, team-rendszer: 

Meeting minden hónap első hétfőjén 13.00-14.00 

Munkacsoport team-ek: 

            vezeti: munkacsoport vezető 

            ideje: 

Kedd  

13.00-14.00 a nevelési tanácsadás  

13.00-14.00 az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 

13.00-14.00 korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai ellátás, 

13.00-14.30 a logopédiai ellátás, 

15.30-16.30 a gyógytestnevelés (a pontos időpontot csak az órarend kialakítását 

követően lehet meghatározni) 

13.00-14.00 szakértői bizottság 
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Szakmai team: 

- pszichológusi, kedd: 14.00-15.00 (vezeti: Laczka Zsuzsanna) 

- gyógypedagógusi, kedd:14.00-15.00 (vezeti: Gleviczky Marianna) 

 

5. Személyi feltételek 

Pedagógus munkakör álláshely 

2015/16-es 

tanév 

Rendelkezésre álló főállás teljes 40 

 gyógytestnevelésben részfoglalkoztatott 22 

megbízási szerződéssel foglalkoztatott 7 

          Betöltetlen álláshely 4 (szept. 01-től +1) 

pedagógiai munkát segítő munkakör (nem pedagógus) 5 

mindösszesen: 78 

technikai (ISZ dolgozó): gondnok, takarító, portás, 

udvaros-karbantartó 
4 

 

6. Feladatellátáshoz kapcsolódó települések  

- Szolnok, Martfű, Rákóczifalva, Tószeg, Szajol, Besenyszög, Rákócziújfalu, Tiszajenő, 

Nagykörű, Kőtelek, Tiszavárkony, Tiszasüly, Vezseny, Hunyadfalva, Csataszög 

 

7. A tagintézményben tervezett főbb programok, rendezvények, csapatépítés 

- 2015. szeptember-október szűrések (logopédiai, iskolapszichológiai-tehetség) 

- 2015. nov-dec. tehetséges gyermekek számára hirdetett rajzverseny 

- 2015. nov. 27. Intézményvezetői Fórum (óvoda vezetők részére) 

- 2015. dec. Télapó ünnep a dolgozók gyermekei és unokái számára  

- 2015. dec. Karácsonyi megemlékezés- telephely dolgozóival közösen 

- 2016. márc. III. Bowling verseny 

- 2016. márc. A bölcsődétől a középiskolán át, a védőnő szerepe, feladata. Az 

elsősegélynyújtás alapjainak megismertetése. Védőnői tájékoztató 

- 2016. április Tapasztalat csere 

- 2016. május Családi Nap dolgozók és családtagjaik részére 

- 2016. június „ Kocogj az egészségedért” Sportdélután szervezése a tagintézmény 

dolgozóinak önkéntesen. (Bottyán Béláné és Szekeres Júlianna) 

- 2016. jún. Pedagógus Nap 

- 2016. nyári táborok 

 

8. Vezetői ellenőrzés: 

Szolnokon öt helyszínen és 12 járási település köznevelési intézményeiben, bölcsödéiben. 

A vezetői ellenőrzési ütemterv a feladatellátáshoz tartozó intézmények pontosítása után kerül 

elkészítésre. határidő: 2015.szept. 

 

9. Munkaterv a szakszolgálati feladatok/munkacsoportok bontásában 

 

Tankerületi Szakértői Bizottság 

Vezeti: Laczka Zsuzsanna 

 

Megvalósítandó szakmai feladatok:  

 Jogszabályok követése, az azoknak megfelelő működés.  

 A dokumentáció folyamatos frissítése a jogszabályi és egységességi elvárásoknak 

megfelelően.  

 A heti tervezett és megvalósult vizsgálati ütemterv elkészítése, szakvélemények ellenőrzése. 

Határidő: folyamatos. Felelős: Laczka Zsuzsanna. 
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 A szakvélemények határidőre történő elkészítése. Felelős: minden szakember.  

 Adatszolgáltatás, időszakos statisztikák készítése. Határidő: folyamatos. Felelős: Laczka 

Zsuzsanna. 

 Team munkában szakmai kérdések megvitatása, esetmegbeszélések.  

 Team-megbeszélések alkalmával gyógypedagógiai-pszichológiai témájú előadások 

vállalása.  

 A járási és szolnoki intézmények tájékoztatása a 2015/16-os tanévi tankerületi szakértői 

bizottság működésének rendjéről. Határidő: 2015. szeptember. Felelős: Laczka Zsuzsanna. 

 Az óvodák tájékoztatása az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítását célzó 

vizsgálatok eljárásrendjéről. Határidő: 2015. november. Felelős: Laczka Zsuzsanna. 

 A járásban található intézményekkel eddig kialakított jó kapcsolat megőrzése, ápolása 

 Konferenciákon, továbbképzéseken való folyamatos részvétel.  

 

A vizsgálatok ütemezése az alábbiak szerint: 

 Alapvizsgálatok: a jogszabálynak megfelelően folyamatos, a felterjesztéstől számított 30 napon 

belül megtörténik. 

 

Felülvizsgálatok:  

A 2015. június 30-ig beérkezett intézményi jelzések alapján a tanévben folyamatos. A tanév elején a 

középiskolákkal kezdődik, majd a járási és szolnoki általános iskolákkal folytatódik. Az óvodás 

felülvizsgálatok az iskolaérettségi vizsgálatok időszakában történnek. 

 

Iskolaérettségi vizsgálatok: 2015. február-március. 

Személyi feltételek:  

4 fő pszichológus összesen 34 órában,  

6 fő gyógypedagógus összesen 73 órában.  

Munkánkat 1 fő szakértői bizottsági adminisztrátor is segíti. A beszédállapotot, nyelvi fejlettséget is 

érintő vizsgálatok esetén a logopédiai feladatellátás szakemberétől van lehetőségünk vizsgálatot 

kérni. 

 

Tervezett programok:  

 Tájékoztató nap tartása a járásban található óvodák vezetői részére: 2015. november 27. 

 Társszakmai tapasztalatcsere megyén kívüli tankerületi szakértői bizottsággal: 2015. június. 

 

Nevelési tanácsadás 

Munkacsoport felelős: Tóthné Kocsis Edit 

Megvalósítandó szakmai feladatok: 

 Legfontosabb szakmai feladat a járási településeken élők számára a pszichés gondozás 

elérhetőségét biztosítani. Ehhez havonta egy alkalommal minden településen időkeretet 

biztosítunk. 

 Team munka erősítése a terápiás és diagnosztikus területeken egyaránt. (kettős csoport 

vezetés, team diagnosztika) 

 

Személyi feltételek: 

alkalmazás formája (csak 

főállásban) 
fő heti óraszám (álláshely) 

pszichológus 9 112 

gyógypedagógus 4 45 

nyelv-és beszédfejlesztő 

pedagógus 

1 21 

összesen 14 178 (8,47 álláshely) 
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Tervezett programok, rendezvények 

 Interaktív Szülő Segítő program Felelős: Dégi Zoltánné és Horváth Csilla  

 nyári tábor 

 

Tervezett továbbképzések 

 A Magyar Pszichológiai Társaság szekcióinak (klinikai pszichológiai, tanácsadás és 

szakértés) rendezvényein való részvétel.  

 A Magyar Orvosi Kamara Klinikai Pszichológiai területi szervezetének szakmai 

rendezvényein való részvétel.  

 A gyógypedagógiai és pszichológiai témájú szakmai továbbképzésekre, konferenciákra, 

workshopokra lehetőség szerint legalább egy dolgozó delegálása.  

 

Induló csoportok: 

IECS, Kamasz- panasz , Játék terápiás cs. Serdülőknek : „Ez a te helyed..” Művészetterápia, 

Képességfejlesztő csoportok,  Lovas terápia  

 

Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása (nevelési tanácsadás munkacsoporttal 

együtt működik) 

alkalmazás formája (csak főállású) fő heti óraszám (álláshely) 

pszichológus/koordinátor 1 10 

gyógypedagógus 1 2 

összesen 2 12 (0,57) 

 

Ütemterv a tehetség azonosítás és ellátás szakfeladatához: 

 2015. 09. hó  Kapcsolatfelvétel, igényegyeztetés 

 2015.10-11.hó tehetség azonosítás, szűrés iskolapszichológusok bevonásával általános 

iskola 7.osztályos tanulói és a középiskola 9. évfolyamos diákjai körében 

 2015. 12. hó- csoportok indítása két színtéren az adott iskolában iskolapszichológusok 

bevonásával a Tagintézményben 

 

Iskolapszichológia 

Munkacsoport felelős: Szabó Anita 

Szakmai célkitűzés: 

 Az iskolában jelenlévő közszolgáltatókkal (iskolaorvos, iskolai védőnő, iskolarendőr, 

bűnmegelőzési szakember), valamint a gyermekekkel kapcsolatban álló társszakemberekkel 

(pl. GYEJÓ, Gyámügy, Családsegítő) kialakítani egy szorosabb együttműködést és tovább 

erősíteni a partneri viszonyt.  

 

Megvalósítandó szakmai feladatok: 

 Az iskolai programokba való intenzív bekapcsolódás 

 A tanév során beindítanánk a PE-PI-TA kört, ahol iskolapszichológusaink az iskolai 

gyakorlatból merített tapasztalataik alapján kínálnak gondolatébresztő pedagógiai és 

pszichológiai témájú előadásokat, beszélgető köröket a többségi pedagógusok számára. 

Félévente két-két témát ajánlanánk meg. (A pontos témákat és időpontokat a kollégákkal 

egyeztetnénk először.)  

 A tanév fontos feladata, egy olyan adminisztrációs rendszer kialakítása, amely jól 

illeszkedik a szakszolgálati nyilvántartási és statisztikai rendszerhez. 

 Szolnok városban működő Gyermekjóléti Műhelymunkában történő aktív részvétel. 

 Együttműködés a Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok mintaprojekt –ben. 

 Jogszabályban meghatározott koordinációs feladatok megvalósítása. 
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Koordinátori feladatok/tervek: 

 Teljesen különhatárolni a tankerületi iskolapszichológiai munkacsoportot, illetve a 

tankerületi iskolapszichológiai koordinációt a megyei iskolapszichológiai 

munkaközösségtől. 

 A tankerület nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó óvoda- és iskolapszichológusok 

munkájának összefogása és segítése.  

 A törvény által előirányzott legalább havi rendszerességű szakmai konzultáció, 

esetmegbeszélés. 

 Fontos feladat a tehetségkoordinátorral való együttműködés (elsősorban a tehetségek 

azonosításához, másodsorban a bemeneti és kimeneti mérések elvégzéséhez, 

kiértékeléséhez.)  

 A Koordinátor feladata, hogy ne csak a szakszolgálat épületében legyen kapcsolata a 

kollégákkal, hanem ismerje a terepen végzett munkájukat, körülményeiket, lehetőségeiket, 

esetleges nehézségeiket.  

 A tanév során  

- az első félévben: kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal (a helyi sajátosságok 

megismerése)  

- a második félévben: kapcsolatfelvétel a gimnáziumokkal és az újonnan megalakult két 

szakképző centrummal, valamint a Szolnok Városi Óvodákkal (Részletes beosztás az 

intézményelosztást követően.).  

 

Személyi feltételek: 

alkalmazás formája fő heti óraszám 

főállásban 6 104 

megbízással 1 10 

összesen 6 114 (5,57 álláshely) 

koordináció 1 5 (0,2 álláshely) 

 

Tervezett programok, rendezvények 

 PE-PI-TA kör 4 előadása. 

 

Tervezett továbbképzések 

 Az óvoda- és iskolapszichológusok legfőbb szakmai fóruma az Országos 

Iskolapszichológiai Módszertani Bázis, mely félévenként 4 alkalommal szervez szakmai 

rendezvényt.  A programok rendkívül gyakorlatorientáltak, sőt a szervezők rendszeres 

szupervíziót is biztosítanak a kollégáknak. Szeretnénk, ha minden alkalommal – rotációs 

rendszerben – egy-egy kolléga részt tudna venni a szakmai rendezvényen, és az ott szerzett 

ismereteket, információkat a munkacsoport teameken átadnák egymásnak.  

 

Logopédiai ellátás 

Munkacsoport felelős: Pásztor Tiborné Parádi Emőke 

megvalósítandó szakmai feladatok: 

 Az óvodai szűrések szeptember végéig történő elvégzése a szolnoki és a járási óvodákban: 

Határidő: 2015. szeptember 30.,felelős minden logopédus (a hiányzó gyermekek szűrésének 

pótlása legkésőbb október elején) 

 A logopédiai terápiába kerülő gyermekek/tanulók részletes logopédiai diagnosztikai 

vizsgálata alapján készülő logopédiai vizsgálati vélemények mielőbbi elkészítése – a 

vélemények készítésében az egyenletes elosztás (folyamatosság) megvalósítása. Határidő 

folyamatos, felelős minden logopédus  

 A logopédiai ellátás specifikus (tagintézményi-helyi) protokollja alapjainak kidolgozása 

(munkaanyag elkészítése). Határidő: 2016. június, felelős Pásztor Tiborné Parádi Emőke   
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Feladatok ütemezése:  

 kötelező óvodai szűrés: 2015. szeptember 1. hetétől járási települések, 2. héttől 

párhuzamosan szeptember végéig Szolnok városban működő óvodák 

 részletes logopédiai vizsgálatok: a szűrés lebonyolítása után, legkésőbb október elejétől 

folyamatosan 

 ellátás: terápia/tanácsadás: terápia folytatása esetén szeptembertől, új felvétel esetén 

legkésőbb október elejétől folyamatosan  

 

Személyi feltételek: 

alkalmazás formája fő heti óraszám 

főállásban 8 143 

megbízással 1 4? (engedélyeztetés alatt) 

összesen 9 147 

 

Tervezett csoportok : 

 Logopédiai ritmika csoport, 2015. októbertől – Nieberlné Sági Mónika 

 Mesevilág- csoportos foglalkozás kisiskolásoknak (pöszeterápia drámapedagógiai 

eszközökkel), 2015. októbertől - Szekrényesné Juhász Mária 

 

Munkacsoport teamek témái: 

 Az EDTFELDT- féle vizsgálat – Baloghné Bencsik Izabella 

 A Token-teszt – Szekrényesné Juhász Mária 

 Az írott nyelvi zavar új módszerű vizsgálata (gyakorlat az ELTE Bárczi G. 

Gyógypedagógiai Karon) – Pásztor Tiborné Parádi Emőke 

 A művészet varázsa – avagy, hogyan hasznosítható a rajztudás a logopédiai terápiában? – 

Benedek Péterné (előző tanévben elmaradt) 

 Képességfejlesztő szoftverek a logopédiai terápiában – Molnár Ildikó 

 Elméleti tudás – gyakorlati megvalósítás (gyakornoki tapasztalatok  a szakszolgálatnál) – 

Farkas Nóra  

 Beszédindítás, tapasztalatok a korai logopédiai ellátásban – Nieberlné Sági Mónika 

 

Tervezett programok, rendezvények 

 DSGM terápia alkalmazhatósága - az artikulációs bázis motoros ügyesítése (óralátogatás 

Egri Vera gyógytornásznál) 

 A Logopédia Európai Napja alkalmából (március 6.) rendkívüli beszédszűrés/ konzultációs 

lehetőség szülőknek, pedagógusoknak 

 Logopédiai nyári tábor szervezése a tanév végén (egy hetes) 

 Tavaszi kirándulás – csapatépítő/rekreációs nap ( a helyszín később kerül kiválasztásra) 

 

Tervezett továbbképzések 

 Benedek Péterné pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés utolsó tanévét végzi. 

 Baloghné Bencsik Izabella szeptemberben SZIT képzésben vesz részt. 

 A Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett szakmai programon való részvétel, 

MLSZSZ konferenciák látogatása 

 

A korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő nevelés konduktív pedagógiai ellátás 

Munkacsoport felelős: Nieberlné Sági Mónika 

 

Megvalósítandó szakmai feladatok: 

 Szülőcsoport, szülői támogatórendszer folytatása, pszichológus közreműködésével 

 Együttműködés a felsőoktatási intézményekkel, hallgatók gyakorlatvezetése, zárótanítása 
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 Szakmai konferenciák, továbbképzések folyamatos nyomon követése, a többi szakember 

tájékoztatása 

 

Személyi feltételek: 

alkalmazás formája fő heti óraszám 

főállásban 7 83 

megbízással 2 8 

összesen 9 91 (4,3 álláshely) 

 

Munkacsoport teamek témái: 

Időpont Témavezető Téma 

Szeptember Nieberlné Sági Mónika Tanévkezdés, aktualitások  

Október Antal Anita Gyakornokként szerzett tapasztalatok a szakszolgálati 

ellátásban 

November Kürti Anikó Törvényi szabályozók a szakértés és konduktív 

pedagógia területén 

December Szórád Zoltánné Esetismertetés, esetmegbeszélés  

Január Nieberlné Sági Mónika Logopédia és korai fejlesztés-TEAM diagnosztika  

Február Antal Anita Saját eset bemutatása 

Március Kürti Anikó A konduktív pedagógia speciális módszerei 

Április Szórád Zoltánné Mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 3-8 éves 

korosztály számára 

Május Nieberlné Sági Mónika Kihelyezett TEAM partnerintézményben 

 

Tervezett programok, rendezvények 

 Szakmai tapasztalatcsere, együttműködés kiépítésének céljából a Pető Intézet meglátogatása 

Felelős: Kürti Anikó 

Határidő: 2016.február 

 A terápiás ellátásban résztvevő gyermekek és hozzátartozóinak klub indítása havonta 1 

alkalommal 

Cél: ingergazdag foglalkozások, játékos jelleggel, tanácsadás az otthoni játékos fejlesztési 

 lehetőségekhez 

 Felelős: Nieberlné Sági Mónika 

 Határidő: folyamatos 

 Csapatépítés, szakmai feltöltődés céljából közös kirándulás szervezése  

Budapesti Korai Fejlesztő Központ meglátogatása 

Felelős: Antal Anita 

Határidő: 2016. április 

 

A  gyógytestnevelési  munkacsoport   

munkacsoport felelős: Lazányi Józsefné 

 

személyi feltételek: 

alkalmazás formája fő heti óraszám 

főállásban 4 84 

megbízással 3 24* 

részmunkaidőben 22 117* 

összesen 29 225 (10,7 álláshely) 

*megbízási szerződéssel és részmunkaidőben foglalkoztatott kollégák, pontos létszám  a 

tanév indulását követően alakul ki. 

 

Megvalósítandó szakmai feladatok: 
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 A tagintézményhez tartozó iskolákban ne legyen ellátatlan gyerek. 

 Belső tudásmegosztás, egymástól való tanulás szemléletének erősítése 

 gyógytestnevelési-mozgás tábor 

 

Munkacsoport teamek tervezett témái: 

 A kötélhajtás technikája és módszertana és beépítése a gyógytestnevelésbe. 

tartja: Szekeres Julianna bemutató foglalkozás 

 Az úszás jelentősége a gyógytestnevelésben 

tartja: Lazányi Józsefné 

 Csapatépítő tréning más munkacsoportokkal a Berekfürdői uszodában, Ceglédi 

Termálfürdőben 

 

 

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.“ 

                                                          /Széchenyi István/ 

 

 

Szolnok, 2015. augusztus 24.                                                                                          

 

         Gleviczky Marianna 

                                                                                                          tagintézmény-igazgató 
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V.7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki 

Tagintézmény Újszászi Telephely munkaterve 

 „A szeretet és a békesség, fiam, a legkisebb kunyhóban is elfér. 

Nem mindég a nagy házakban élnek boldog emberek.” 

(Wass Albert) 

 

1. Általános vonatkozások: 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés 

 Egyéni bánásmód, elérhető-hozzáférhető szolgáltatások nyújtása 

 Hatékony szakszolgálati ellátás biztosítása 

 Folyamatos, biztonságos működés 

 Önértékelési Munkacsoport munkájában történő részvétel 

 INYR szakszerű, pontos vezetése 

 

2. Feladatellátáshoz kapcsolódó települések: 

- Újszász, Zagyvarékas, Szászberek 

 

3. Személyi feltételek: 

- Bogdán Evelin logopédus 

- Győrfi Andrásné logopédus 

- Korpásné Bakos Valéria fejlesztőpedagógus 

- Kovács Orsolya gyógypedagógus 

- Magyarné Kovács Ildikó pszichológus 

- Szabó Katalin logopédus 

- Zana Ágnes adminisztrátor 

- részmunkaidős gyógytestnevelők: 

Joó Zoltánné 

Sándor Judit 

Tóth Gábor 

 

4. Tárgyi feltételek: 

Ellátásunkban törekszünk az egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében a településeken helyben 

nyújtani szolgáltatásunkat, amihez a településen működő nevelési-oktatási intézmények 

biztosítanak helyiséget. A telephely székhelyén előzetes bejelentkezés, szülői kérés alapján 

végzünk szakszolgálati feladatellátást, vizsgálatot. 

 

5. Teamek: 

Keddenként 1400-1600 

Havonta egyszer szakmai témáknak szenteljük a teamek idejét előre egyeztetett tematika 

alapján (1. számú melléklet). 

A csapatépítés feladatait is egyeztetett módon hajtjuk végre (2. számú melléklet). 

A munkaközösségek delegált és meghívott tagjai a szakmai munkaközösségek munkatervei 

alapján veszik ki részüket a szakmai munkaközösségi munkából. A delegált és meghívott tagok 

névsorát a 3. számú melléklet tartalmazza. 

A telephely vezetője részt vesz a Szolnoki Tagintézmény vezetői teamjein. 

 

6. A tanév szakmai célkitűzései és feladatai: 

 A tanügyi dokumentáció ellenőrzése, átgondolása, esetleges változtatása a jogszabályi 

megfelelés érvényesítése mellett. 

 Kölcsönös egyeztetésen alapuló támogató együttműködés kialakítása a Szolnoki 

Tagintézménnyel. 

http://www.citatum.hu/szerzo/Wass_Albert
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 A korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógiai ellátás helyi 

gyakorlatának kialakítása. 

 A szakmai, adminisztratív és szervezeti tanulást segítő team rendszer működtetése, belső 

továbbképzések tartása, az egymástól tanulás szemléletének erősítése. 

 Szakembereink továbbképzési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges korszerű 

ismereteket nyújtó rendezvényeken/továbbképzéseken való megjelenés támogatása. 

 A munkaközösségek működésének támogatása, munkatársaink aktív részt vételével, 

közreműködésével. 

 Igény és lehetőség felsőfokú képzőhelyekről hallgatók fogadására (leendő pszichológusok, 

logopédusok, fejlesztőpedagógusok számára). 

 Mentorrendszer működésének biztosítása. 

 A munkaterv teljesítésének, a telephelyen folyó szakmai munka telephelyvezetői 

ellenőrzése. 

 A közösség összetartó erejének megszilárdítása. 

 

7. Tervezett programok, szakmai feladatok 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. 2015. 

szeptember 30. 

Dokumentáció ellenőrzése szakszolgálati 

feladatonként. 

Bogdán Evelin, 

Zana Ágnes 

2. folyamatos Az ellátási területen működő nevelési-oktatási 

intézményekkel, egészségügyi, szociális 

intézményekkel szoros szakmai kapcsolat kiépítése, 

a szakszolgálat láthatóbbá tétele, partnerlista 

összeállítása 

Bogdán Evelin, 

Magyarné Kovács 

Ildikó 

3. 2015. 

december; 

2016. május 

Félévenként 1 csapatépítést szolgáló programhoz 

(Télapó; Családi nap) csatlakozás a Szolnoki 

Tagintézményben. 

Bogdán Evelin, 

Korpásné Bakos 

Valéria 

4. 2016. március A korai fejlesztés, fejlesztő nevelés és konduktív 

pedagógiai ellátás munkaközösségével közös 

szervezésben bemutató foglalkozás megtartása. 

Bogdán Evelin, 

Kovács Orsolya 

 

5. 2015. december A gyógytestnevelés munkaközösség-vezetőjével és a 

gyógytestnevelőkkel konzultáció a feladatellátásról. 

Bogdán Evelin, 

Szabó Katalin 

6. folyamatos Pályázati lehetőségek nyomon követése, kiaknázása. minden 

alkalmazott 

 

MUNKATERV A SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK BONTÁSÁBAN 

 Tankerületi Szakértői Bizottság 

 A szakértői bizottsági vizsgálatok délelőttönként, team-munkában az Újszászi Telephelyen 

 történnek. 

Szakértői bizottsági feladatok: 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. folyamatos Szakszerű, egységes dokumentációvezetés. Bogdán Evelin 

2. folyamatos A vizsgálati ütemterv elkészítése, szakvélemények 

ellenőrzése. 

:Bogdán Evelin 

3. folyamatos A szakvélemények határidőre történő elkészítése. 

 

minden érintett 

szakember 

4. folyamatos Adatszolgáltatás, időszakos statisztikák készítése. Bogdán Evelin 

5. folyamatos Team munkában szakmai kérdések megvitatása, 

esetmegbeszélések. 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

6. az értesítések 

szerint 

A szakértői bizottsági munkaközösségben való részvétel. 

 

Bogdán Evelin 
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Nevelési tanácsadás 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. 2015. 

szeptember 

A partner-lista (nevelési-oktatási intézmények, 

egészségügyi intézmények, gyermekvédelmi és 

családsegítő intézmények) összeírása, adatainak 

naprakész frissítése. 

Bogdán Evelin, 

Zana Ágnes 

2. folyamatos Szakmai kapcsolat kialakítása a Jász – Nagykun – 

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézményeinek nevelési tanácsadást ellátó 

szakembereivel. A munkaközösség összejövetelein 

részvétel. 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

3. folyamatos Szoros együttműködés a logopédusokkal, a logopédiai 

esetek pszichológiai kísérése. A korai fejlesztésben, 

fejlesztő nevelésben részesülő gyermekek szüleinek 

pszichés támogatása. 

Szabó Katalin, 

Kovács 

Orsolya 

4. folyamatos Szakmai rendezvények, továbbképzések nyomon 

követése, a team tájékoztatása. 

Korpásné 

Bakos Valéria 

5. 2015. 

november 

Igény és kapacitás szerint önismereti csoport serdülő 

korosztálynak 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

6. 2015. 

november 

Igény és kapacitás szerint iskolaelőkészítő csoport 

nagycsoportos óvodások korosztálynak 

Korpásné 

Bakos Valéria 

 

Iskolapszichológia: 

 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. folyamatos Kapcsolattartás meghívott tagként a megyei 

iskolapszichológiai munkaközösséggel. 

 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

 

Logopédia: 

 A szűréssel kapcsolatos feladatok: 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. 2015. 

szeptember 1. 

A szűrővizsgálatban kötelezően részt vevő gyermekek 

adatainak begyűjtése, a logopédiai munkaközösségi 

megbeszélésen elfogadott szűrővizsgálati protokollnak 

megfelelő, szűréssel összefüggő dokumentumok 

elkészítése 

Bogdán Evelin, 

Szabó Katalin 

2. 2015. 

szeptember első 

hete 

Az ellátási területünkön működő óvodák (fenntartóra 

való tekintet nélkül) vezetőinek tájékoztatása a szűrésről, 

időpont egyeztetése, a logopédiai szűrések ütemtervének 

elkészítése. 

Bogdán Evelin, 

Szabó Katalin 

3. 2015. 

szeptember 30. 

Az óvodai szűrések elvégzése az óvodákban. 

 

Bogdán Evelin, 

Szabó Katalin 

4. 2015. október 

15. 

 

Az ellátási területünkön működő iskolák tájékoztatása a 

szűrés lehetőségéről, és jelzésük alapján, szülői kérésre 

az első osztályos tanulók logopédiai szűrésének 

elvégzése. 

Bogdán Evelin, 

Szabó Katalin 

5. 2015. október 

első hete 

 

A szűrési adatok feldolgozása, statisztika, összesítés 

elkészítése. 

Bogdán Evelin, 

Győrfi 

Andrásné, 

Szabó Katalin 
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A logopédiai vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok: 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. folyamatos Minden logopédiai terápiába kerülő gyermek részletes 

logopédiai diagnosztikai vizsgálatának elvégzése, a 

vizsgálatról logopédiai vizsgálati vélemény készítése. A 

gépeléshez, iktatáshoz Zana Ágnes nyújt segítséget 

Bogdán Evelin, 

Szabó Katalin 

 

A terápiás foglalkozásokkal kapcsolatos feladatok: 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. 2015. 

szeptember – 

október, 

illetve 

folyamatos 

A tanévben indítani kívánt csoportos logopédiai terápiás 

foglalkozások megtervezése, a foglalkozások 

szórólapjának és tematikájának elkészítése, a szülők 

tájékoztatása a lehetőségekről, a csoportok szervezése 

Bogdán Evelin 

2. 2015. 

november 

Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése 

Beszédbarlang csoportos foglalkozás keretében. 

Bogdán Evelin 

3. folyamatos Szakmai konferenciák, továbbképzési lehetőségek 

felkutatása, ezekről a team rendszeres tájékoztatása 

Szabó Katalin 

4. folyamatos A felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés, 

a logopédia szakos hallgatók gyakorlati képzésében való 

részvétel 

Bogdán Evelin, 

Szabó Katalin 

5. értesítés 

szerint 

Aktív közreműködés a megyei munkaközösség szakmai 

munkájában, a találkozókon való részvétel. 

Szabó Katalin 

6. 2015. október 

– 2016. április 

Folyamatos esetmegbeszélések lehetősége – szakmai és 

mentálhigiénés segítségnyújtás gyakorlatának kiépítése a 

Szolnoki Tagintézmény logopédusaival 

Bogdán Evelin, 

Győrfi 

Andrásné, 

Szabó Katalin 

 

A korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógiai ellátás 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. 2015. 

szeptember – 

2016. május 

Szakmai együttműködés összehangolása a Szolnoki 

Tagintézmény munkacsoportjával. Folyamatos 

esetmegbeszélések lehetősége – szakmai és 

mentálhigiénés segítségnyújtás gyakorlatának kiépítése a 

Szolnoki Tagintézmény korai fejlesztőivel 

Bogdán Evelin, 

Kovács 

Orsolya 

2. 2015. 

szeptember 

15., illetve 

folyamatosan 

A tanév előkészítése: a szakvélemények összegyűjtése, 

az óraszámok meghatározása, az órakeret és az ellátás 

kialakítása 

 

Bogdán Evelin 

3. Határidő: 

2015. 

szeptember 

Kapcsolatfelvétel a családokkal, az ellátásban lévő 

gyermekekkel és szüleikkel, az intézményekkel, az 

óraszámok véglegesítése, tárgyi feltételek számbavétele 

Kovács 

Orsolya 

 

4. 2015. 

szeptember 15. 

A bölcsődékben zajló ellátás beindításához a pedagógiai 

szakszolgálati intézmény fenntartójával infrastruktúra-

használatra vonatkozó szerződés kezdeményezése 

Bogdán Evelin 

5. folyamatos Kapcsolatfelvétel az ellátásba újonnan bekapcsolódó 

családokkal, a tanév során érkező szakértői vélemények 

nyomon követése, az órakeret meghatározása, az ellátás 

módjának kialakítása 

Bogdán Evelin 

 tanévnyitáskor, 

félévkor, 

tanévzáráskor 

Konzultáció az ellátott gyermekek szüleivel, intézményi 

szakalkalmazottaival, tanácsadás 

 

Kovács 

Orsolya 
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7. értesítés 

szerint 

Aktív közreműködés a megyei munkaközösség szakmai 

munkájában, a találkozókon való részvétel 

Kovács 

Orsolya 

8. folyamatos Szakmaközi kapcsolataink erősítése, az együttműködés 

módjának kialakítása az egészségügyi és a szociális 

ellátórendszerekkel 

Bogdán Evelin, 

Kovács 

Orsolya 

9. folyamatos Dokumentáció elkészítése, fejlesztési tervek 

összeállítása, naplók megnyitása, pontos vezetése, 

jelenléti ívek naprakész kitöltése és határidőre történő 

eljuttatása 

Kovács 

Orsolya 

10. folyamatos Dokumentáció ellenőrzése, hitelesítése, összegyűjtése, a 

naplók lezárása és irattárazása 

Bogdán Evelin 

 

Gyógytestnevelés: 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. folyamatos A gyógytestnevelésre kiszűrt tanulók magas színvonalú 

ellátása az adott diagnózisuknak megfelelően 

Bogdán Evelin, 

gyógytestnevelők 

2. folyamatos A gyógytestnevelés törvényi előírásainak betartása, 

egységes szemlélet kialakítása (dokumentáció, naplók, 

írásos anyagban és az órai munkában) 

Bogdán Evelin, 

gyógytestnevelők 

3. folyamatos Az iskolaorvos, a védőnők, a szülők, és a 

gyógytestnevelők közös, egymást segítő munkájának 

további erősítése 

Bogdán Evelin, 

gyógytestnevelők 

4. 2015. 

szeptember – 

2016. május 

Folyamatos esetmegbeszélések lehetősége – szakmai 

segítségnyújtás gyakorlatának kiépítése a Szolnoki 

Tagintézmény gyógytestnevelőivel 

Bogdán Evelin, 

gyógytestnevelők 

 

Tehetségazonosítás és –gondozás 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. 2015. október 

– 2016. május 

Folyamatos esetmegbeszélések lehetősége – szakmai 

segítségnyújtás gyakorlatának kiépítése a Szolnoki 

Tagintézmény tehetséggondozóival 

Bogdán Evelin, 

Korpásné Bakos 

Valéria 

2. értesítés 

szerint 

Aktív közreműködés a megyei munkaközösség 

szakmai munkájában, a találkozókon való részvétel 

Korpásné Bakos 

Valéria 

 

Továbbtanulás és pályaválasztás 

Ssz. Határidő Téma Felelős 

1. 2015. október 

– 2016. május 

Folyamatos esetmegbeszélések lehetősége – szakmai 

segítségnyújtás gyakorlatának kiépítése a Szolnoki 

Tagintézmény szakembereivel továbbtanulás és 

pályaválasztás feladatellátással kapcsolatban 

Bogdán Evelin, 

Korpásné Bakos 

Valéria 

2. értesítés 

szerint 

Aktív közreműködés a megyei munkaközösség 

szakmai munkájában, a találkozókon való részvétel 

Korpásné Bakos 

Valéria 

 

1. melléklet 

A szakmai teamek tervezett programja 

 

Ssz Időpont Téma Felelős 

1. 

 
2015. szeptember Törvények-rendeletek-szakszolgálati működés Bogdán Evelin 

2. 

 
2015. október 

Előkészítő gyakorlatok a logopédiai terápiában 

(saját élmény) 

Bogdán Evelin, 

Szabó Katalin 
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3. 

 
2015. november 

Pedagógusminősítés, tanfelügyelet – aktuális 

kérdések 

Bogdán Evelin,  

Magyarné Kovács 

Ildikó 

4. 

 
2016. január Logopédiai esetbemutatás Szabó Katalin 

5. 

 
2016. február A fejlesztőpedagógus dilemmái 

Korpásné Bakos 

Valéria 

6. 

 
2016. március 

Mozgásterápiás lehetőségek 

(saját élmény) 
Kovács Orsolya 

7. 

 
2016. április Játékok terápiás hatása 

Magyarné Kovács 

Ildikó 

8. 

 
2016. május 

A gyógyúszás terápiás lehetőségei – Nagykáta 

(saját élmény) 
Bogdán Evelin 

9. 

 
2016. június Játékok a fejlesztésben Szabó Katalin 

 

 

2. számú melléklet 

A csapatépítés tervezett programjai 

 

Ssz Dátum Program/Téma Felelős 

1. 

 
2015. szeptember 4. Dekorációs délután Magyarné Kovács Ildikó 

2. 

 
2015. december 15. Évzáró beszélgetés, ünneplés 

Magyarné Kovács Ildikó, 

Szabó Katalin 

3. 

 
2016. január 05. 

Beszélgetőkör – benyomások a 

szakszolgálati munkáról 
Korpásné Bakos Valéria 

4. 

 
2016. március 

Jászalsószentgyörgy – a lovarda 

terápiás lehetőségei 

Zana Ágnes, 

Kovács Orsolya 

5. 

 
2016. június Fényképes évértékelés 

Zana Ágnes, 

Bogdán Evelin 

 

3. számú melléklet 

A munkaközösségek delegált és meghívott tagjai 

 

MUNKAKÖZÖSSÉG DELEGÁLT TAG MEGHÍVOTT TAG 

Szakértői Bizottság Bogdán Evelin Szabó Katalin 

Nevelési Tanácsadás Magyarné Kovács Ildikó - 

Iskolapszichológia - Magyarné Kovács Ildikó 

Logopédia Szabó Katalin Bogdán Evelin, Győrfi Andrásné 

Korai fejlesztés Kovács Orsolya Bogdán Evelin 

Gyógytestnevelés - - 

Tehetséggondozás és 

pályaválasztás 
Korpásné Bakos Valéria - 

          Bogdán Evelin 

                  mb. telephely-vezető 
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IV.8. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi 

Tagintézmény munkaterve 

 

 

1. Általános pedagógiai szakszolgálati 

 A Nemzeti Köznevelési Törvény és pedagógiai szakszolgálati rendeletnek való megfelelés, 

 A fenntartó elvárásainak való szigorú megfelelés, 

 A pedagógiai szakszolgálati rendelet és a JNSZMPSZ SZMSZ-e értelmében az egységes 

működési filozófiának való megfelelés, 

 Az Önértékelési Csoport által kijelölt folyamatoknak való teljeskörű megfelelés, 

 A pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai és terápiás feladataira vonatkozó pszichológiai – 

gyógypedagógiai – pedagógiai szakmai elvárásoknak való teljeskörű megfelelés, 

 A különleges bánásmódra jogosult gyermekek/tanulók mindenek feletti érdekének szem előtt 

tartása szerinti szakszolgálati működés, a pedagógiai szakszolgálati tagintézményeken 

keresztül, 

 A szakszolgálat törvényes, szakszerű, költséghatékony működtetése 

 

2. Tiszafüredi Tagintézményi személyi és tárgyi feltételei: 

Ideiglenes megállapodás keretében szakszolgálatunk Tiszafüred járás mellett 2015. szeptember 1-

től továbbra is ellátja Kunhegyes járás 3 települését. Így összesen 10 település tartozik hozzánk, 26 

oktatási-nevelési intézményével.  

 

Tiszafüredi Járás: Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaderzs, Tiszaszentimre, 

Nagyiván 

 

Kunhelyes Járás: Tomajmonostora, Abádszalók, Tiszabura 

 

Személyi feltételek a 2015/16-ös tanévben:  

Teljes állásúak: 9 fő pedagógus és 1 fő adminisztrátor 

- 2 fő pszichológus: ebből egy fő tagintézmény-igazgató 

- 1 fő gyógypedagógus-pszichopedagógus 

- 1 fő TATA szakos gyógypedagógus 

- 1 fő fejlesztőpedagógus 

- 2 fő gyógypedagógus- logopédus (1 fő nyugdíjba vonul a tanév közben) 

- 1 fő konduktor 

- 1 fő adminisztrátor 

Tartósan távollévők: 1 fő tanácsadó szakpszichológus  

Részmunkaidő: 2 fő gyógytestnevelő 

Megbízási szerződésben:  

- 1 fő klinikai gyermek szakpszichológus, amennyiben nem sikerül felvenni főállásban 

pszichológust  

- 1 fő heti 4 órában takarító 2015.08. hóig.  

Közcélú foglalkoztatott: 1 fő napi 8 órában 

 

Szakvizsgával rendelkezők száma: 7 fő, 1 fő életkora alapján mentesült, 1 fő még nem kezdte 

meg tanulmányait. Ebben a tanévben 2 fő szerezte meg szakvizsgáját.  

Tárgyi feltételek: A Szent Imre Általános Iskolában helyezkedünk el, az iskola életéhez 

alkalmazkodva mindenben. Az épületünk jó állapotban van, kisebb felújítás, festés szükségessé 

válik egy-egy szobában a következő tanévben. Tárgyi, szakmai felszereltségünk sajnos 

amortizálódik egyre jobban. Egy 8 éves szolgálati autóval rendelkezünk.  
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3. Szakértői Bizottság  

Felelős: Ácsné Nagy Beáta gyógypedagógus – pszichopedagógus 

      Fő célok: 

 Tankerületi szakértői bizottságként feladatunk a 3. életévüket betöltött gyermekek/tanulók 

teljes körű pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai alap és felülvizsgálata, valamint 

iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése.    

 Fontos cél a tankerületi szakértői bizottsági ellátás, szakvélemények egységes, a törvénynek 

és a protokoll leírásnak való megfelelés.  

 A 2013/2014 és a 2014/2015-ös tanév főigazgatói ellenőrzések eredményeinek, 

tapasztalatainak beiktatása a még pontosabb szakértői vélemények elkészítésében jelen 

tanévben is.  

 Éves szakértői felülvizsgálatok ütemtervének elkészítése.  

 Éves statisztika elkészítése félévkor és tanév végén. 

 

Megvalósítandó feladatok: 

 A szakértői vizsgálatokban 2 fő gyógypedagógus és jelenleg 1 fő pszichológus vesz részt. 

Emberhiányunk (pszichológus) erősen érezhető ezen a területen, szükséges felvenni egy 

teljes állású pszichológust, hogy a szakértői vizsgálatokat időben tudjuk elvégezni.  

 Szükség esetén évközben igénybe vehető a gyógypedagógus-logopédus kollégák munkája a 

szakértésben, amennyiben a szakértői vizsgálatok összetorlódnak, hogy a törvényben 

megadott idői keretet tartani tudjuk. 

 Tiszabura kivételével a tankerületi szakértői vizsgálatokat a szakszolgálatban végezzük. 

Sajnos a kiutazás megnöveli intézményünk üzemanyagköltségét, mégsem jönnek el sokan a 

helyben végzett vizsgálatokra sem.    

 

Tervezett esetszám és szakemberszám:  

A 2014/2015-ös tanévben július 5-ig bezárólag 216 darab szakértői vizsgálatunk volt. A 2015/2016-

ös tanévben igen nagy valószínűséggel ugyanennyire számíthatunk.  

A nyárra sok szakértői vizsgálat maradt, ezért a 2015/2016-os tanévben a heti 10 óra helyett, heti 12 

óra szakértői vizsgálatot tervezek. A vizsgálatokat 2 fő gyógypedagógus és 1 fő pszichológus végzi 

részóraszámban. Mivel pszichológus hiányunk van, csak a legszükségesebb esetekben: 

alapvizsgálat, első éves felülvizsgálat, SNI gyanú esetén tudjuk a gyógypedagógiai vizsgálatot 

kiegészíteni pszichológiai vizsgálattal.  

 

4. Logopédia  

         Felelősök: Borbély Imréné és Mályiné Koór Cecília logopédusok 

Fő célok:   

 A 2014/2015-ös tanév főigazgatói logopédiai ellenőrzések eredményeinek, tapasztalatainak 

beiktatása, fő célunk a még pontosabb, egységes dokumentációk készítése jelen tanévben is.  

 A logopédiai ellátás (szűrés, diagnosztika, fejlesztés) egységesítés elveinek követése 

  Év elején zajlik az ellátási körzetünkbe tartozó óvodás és iskolás életkorú gyerekek beszéd- 

és nyelvi fejlettségének szűrése, a beavatkozást igénylők vizsgálata, szakértői vélemény 

elkészítése, majd terápiás ellátásba vonása az arra rászoruló gyerekeknek. Továbbá önkéntes 

szülői kérésére az első és második osztályos tanulók logopédiai szűrését, részletes 

vizsgálatát, fejlesztését ellátjuk. 

 A logopédiai ellátás során a 3-4 fős csoportos terápiás foglalkozásokra törekszünk. 

 A logopédiai foglalkozások heti 2x30 perces időben a gyermek oktatási/nevelési 

intézményében történik, néhány esetben a szakszolgálatban, mint például vizsgálat, 

tanácsadás.    
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Megvalósítandó feladatok: 

 Logopédus emberhiányunk erősen érezhető: Tavaly Tiszaburán 35 gyermek ellátatlanul 

maradt a szűrések elvégzése után, ahova megbízásban sem lehetett szakembert találni. Az 

Abádszalóki Tagóvodákban és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok 

Óvodában az intézmények saját logopédus szakembere látja el a gyermekeket, csak a szűrést 

végezzük mi.  

 Korai fejlesztésben is egyre többször kérnek logopédia megsegítést, amely továbbcsökkenti 

a logopédusok óvodai fejlesztésének óraszámát.  

 2016 áprilisától Borbély Imréné főállású logopédus nyugdíjba vonul, legalább két új 

logopédusra lenne szükségünk, hogy a feladatokat ellássuk.    

 2015. augusztus végétől megkezdjük a logopédiai szűréseket, melyet szükséges esetekben 

részletes vizsgálat egészít ki októberben. Remélhetőleg a fejlesztések november elejétől 

elkezdődhetnek.   

 Éves statisztika elkészítése félévkor és tanév végén. 

 

Tervezett esetszám és szakember létszám:  

A 2014/2015-ös tanévben 2015. július 5-ig bezárólag 388 fő volt az esetszám. 145 fő szűrésen, 145 

fő részletes vizsgálaton esett át. 36 fő tanácsadáson vett részt. Sajnos Tiszaburán 35 fő ellátatlan 

maradt. Ebben a tanévben az esetszámunk nem lesz kevesebb, de a szakemberek száma 2016 

tavaszától egy fővel csökken, amely komoly problémát fog jelenteni az ellátásban. A logopédiai 

feladatot két fő logopédus teljes óraszámban látja el. A logopédusok korai fejlesztésben is részt 

vállalnak. 

 

5. Korai fejlesztés (korai, fejlesztő nevelés, konduktív ellátás) 

 Felelősök: Kendrei Dóra konduktor, Miklós Andrea TATA szakos gyógypedagógus 

Fő célok:  

 Korai fejlesztés, gondozás, illetve fejlesztő nevelés megszervezése az érintett gyermekek 

számára a szülők bevonásával, 

 Konzultáció az ellátott gyermekek szüleivel, tanácsadás, 

 Forgalmi napló, fejlesztési tervek, fejlesztési napló, külívek és belívek formai és tartalmi 

megfelelése, 

 Éves statisztika készítése félévkor és évvégén, 

 Kiemelkedő fontosságú a gyermekorvosok, a szakorvosok, a védőnők, az illetékes szakértői 

és rehabilitációs bizottságok és az ellátást biztosító intézményhálózat közötti jó 

munkakapcsolat kialakítása, ápolása, a gyakorlati együttműködés, a gyermekekkel és a 

szülőkkel történő együttműködés. 

 

Megvalósítandó feladatok: 

 A fejlesztések többségének behozatala a szakszolgálat épületébe, illetve az újonnan 

kialakított fejlesztő szobába a Szent Imre Katolikus Általános Iskolába.  

 Azon szülők, akik nem tudják vállalni gyermekük beutaztatását, azoknál biztosítani a 

helybeli ellátást a gyermek otthonában/családsegítő szolgálatnál/óvodánál. Ezen 

intézményeknél együttműködési szerződést kötni az új tanévre. 

 Kiscsoportos, mikrocsoportos fejlesztések megoldása megnövekedett esetszám esetén. 

 A Kisújszálllási EGYMI-n keresztül további eszközkölcsönzés, 

 Nyári ellátás megszervezése / szüneteltetése igény esetén, 

 Éves szakmaközi konzultáció (gyermekorvosok, védőnők, bölcsődevezetők számára) 

megtartása 2016 májusában 

 

Tervezett esetszám és szakemberszám:  

A Szolnok Megyei Szakértői Bizottság vizsgálatainak megfelelően rövid határidőn belül tudjuk 

beosztani a gyerekeket. Eddig minden kiírt fejlesztési területre tudtunk szakembert biztosítani, 
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elsősorban saját szakemberim közül, szükség esetén megbízásban.  A 2014/2015-ös tanévben 19 főt 

láttunk el korai fejlesztésben szakértői vélemény alapján, valamint 9 fő részesült tanácsadásban. 

2015/2016-os tanévben 20 fős esetszámot biztosan el tudjuk látni. Konduktív pedagógiai ellátásunk 

még nem volt. A korai fejlesztési feladatot 1 fő konduktor teljes óraszámban, 2 fő gyógypedagógus 

és 1 fő logopédus részóraszámban látja el.  

 

6. Tehetségazonosítás és gondozás 

Felelős: Rédainé Kisnémet Nóra klinikai gyermek szakpszichológus 

A tiszafüredi szakszolgálat eddig nem látta el ezt a feladatot szakemberhiány, a térség hátrányos 

helyzetű gyermekei, az intézményes tehetségpontok kialakulatlansága miatt. Nevelési tanácsadás 

keretében viszont működik „tehetség” ovi csoport, ahol igaz nem a kiemelten tehetséges gyerekeket 

fejleszti a fejlesztőpedagógus, de kiindulópontnak megfelelő lenne. 

 

Megvalósítandó feladatok: 

 Tehetségtanácsadás. 

 Konzultáció pedagógussal, szülővel. 

 Tehetségazonosítás és gondozás feladatának beindítása a nevelési tanácsadás „tehetség ovi 

csoportján keresztül.  

 MSSST szűrésben kimagasló eredményt elérő, és az óvodapedagógusok véleménye, 

javaslata alapján óvodáskorú gyermekekből „tehetségpalánta csoportok” kialakítása.  

 Önismerti csoport kialakítása nevelési tanácsadás keretében „tehetség gyanús gyerekeknek” 

 Klinika szakpszichológus segítségével Raven teszttel a csoport megkezdése előtt bementi és 

a csoport befejezése után kimeneti mérés végzése.  

 Szülőkkel, óvodapedagógusokkal kérdőívek kitöltése.  

 Ellátás megvalósítása helyben, esetleg egyéb ellátási helyre (személyiségfejlesztés, szakértői 

vizsgálat) irányítás. 

 Szakszerű, egységes dokumentációvezetés 

 Éves statisztika elkészítése félévkor és tanév végén. 

 

Tervezett esetszám és gyermeklétszám:  

Két csoportban zajlik a fejlesztés, 10 fő. A fejlesztésben fejlesztőpedagógus és klinikai 

szakpszichológus vesz részt részidőben. 

 

7. Terápiás 

Nevelési Tanácsadás 

               Felelős: Krómi Zoltánné - fejlesztőpedagógus 

Fő cél: 

 0-18 éves gyermekek, tanulók nevelési tanácsadásban (fejlesztőpedagógiai, pszichológiai, 

gyógypedagógiai) történő részesítése  

 Szülőkkel történő első problémafeltáró beszélgetés, mely alapján tanácsadásban részesítés, 

vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása. 

 Szeptemberben és májusban zajlanak az óvodai nevelésben részesülő, ötödik életévüket 

betöltött gyermekek MSSST szűrése, a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése 

céljából. 

 Terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújtunk a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján a nevelési tanácsadás keretében.  

 Támogatjuk a család, a nevelő, a pedagógus munkáját. Igyekszünk szoros, jó kapcsolatot 

tartani a hozzánk tartozó nevelési-oktatási intézményekkel, és a Gyermekjóléti szolgálattal, 

Családsegítővel, Gyámhivatallal, gyermekorvosi és védőnői hálózattal is.   

 

 

 



119 

 

Nehézségek - Megvalósítandó feladatok: 

 Igyekszünk egyre több fejlesztést (pl. Tanulásmódszertan csoportok, pszichológiai terápiák, 

tehetség ovi csoport) tartani a szakszolgálatban, de a földrajzilag távolabb lévő településekre 

továbbra is ki kell utazni, hogy mindenki megkaphassa a szükséges prevenciós fejlesztést.  

 Nyári időszakban képesség fejlesztő táborokban fogadjuk hetes turnusokban a gyerekeket 

 A részben ellátott óvodákban megoldást keresünk a prevenciós fejlesztések megvalósítására, 

előjegyzett gyermekek forgatásával. 

 Tiszaburán olyan magas a gyermeklétszám, hogy ott sajnos nem tudunk továbbra sem adni 

annyi óraszámot, amennyire szükség lenne szakemberhiány és a nagy távolság miatt. 

  Az önkéntes pszichológiai kérések és az előjegyzések száma valószínűleg ebben a tanévben 

is magas lesz. Sajnos ennek hátterében a pszichológusi létszámhiányunk mellett a 

megoldatlan iskolapszichológusi hiány is áll. Remélhetőleg sikerül felvenni új pszichológus 

szakembert szeptembertől teljes állásban vagy megbízásban. 

 

Tervezett esetszám és szakember létszám: 

A 2014/2015-ös tanévben 2015. július 5-ig bezárólag 571 fő volt az esetszám, amelyből prevenció: 

220 fő, pszichés terápia 102 fő, tanulásmódszertan csoport 26 fő, reedukáció 7 fő volt. MSSST 

szűrésen 224 fő vett részt. A 2015/2016-os tanévben hasonló esetszám várható minden területen, 

kivétel a pszichológiai terápia, ha nem sikerül embert felvennünk teljes állásban. A fejlesztések 

során törekszünk arra, hogy minden prevenciós csoportban min. 4-5 fő legyen. A pszichológiai 

terápiák egyéniben illetve mikrocsoportban zajlanak. A feladatot 1 fő fejlesztőpedagógus teljes 

óraszámban, 2 fő gyógypedagógus és 1 fő pszichológus részóraszámban látja el.  

 

VI.2. Iskola- és óvodapszichológia 

         Felelős: Rédainé Kisnémet Nóra klinikai gyermek szakpszichológus 

A törvény által előírt koordinátori feladatot nem tudjuk ellátni. Sajnos nincsen rá megfelelő számú 

és végzettségű pszichológus, illetve a környékbeli óvodákban és iskolákban sincs olyan 

pszichológus felvéve, akiket lehetne koordinálni.  

Végleges megoldási lehetőség csak az lehet, ha sikerülne egy új teljes állású pszichológus 

szakembert felvenni a szakszolgálatba vagy iskolapszichológust alkalmazni az oktatási/nevelési 

intézményekben.  

Nevelési tanácsadás keretében ellátjuk szülői egyetértéssel, az iskolából hozzánk küldött gyermeket. 

Konzultálunk a gyermek pedagógusával.  

 

VI.3. Gyógytestnevelés 

Megvalósítandó feladatok: 

Az intézményünk nem rendelkezik saját főállású szakemberrel. Az ellátást tavaly csak 2 oktatási 

intézményben (Kossuth L. Gimnázium, Tiszafüred és Tomajmonostorai Általános Iskola) tudtuk 

megvalósítani, 2 fő gyógytestnevelő szakemberrel részmunkaidőben. Ellátatlan maradt három 

intézmény, 175 gyermeke: Szent Imre Katolikus Általános Iskola: 119 fő, KLG Kossuth L. 

Általános Iskola: 49 fő, KLG Tiszaszőlősi Általános Iskola: 7 fő. 

Megoldás lenne, ha az oktatási intézmények is bekapcsolódnának a feladatellátásba, pl. 

felvennének, vagy kiképeznének saját gyógytestnevelőket. 

 

Tervezett esetszám és szakemberlétszám:  

A két részmunkaidős gyógytestnevelő továbbra is ellátja saját intézményében a gyermekeket 

hasonló létszámban.  

 

8. Vizsgálatok, dokumentáció alapos, pontos, részletezett megtervezése 

VIII.1. Korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő nevelés, konduktív ellátás 

Tagintézmény-igazgatói ellenőrzés: 
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 Hospitálások: minden hónapban, adott szakemberrel egyeztetett időpontban a szakember 

órarendjének megfelelően. Hospitálás helyszíne: szakszolgálat/a gyermek otthonában 

Hospitálás során elvárás: géppel írott óraterv a hospitálási óráról 

 Minden hónapban a tagintézmény-igazgató ellenőrzi a szakdolgozók által naprakészen 

vezetett fejlesztési naplókat és a forgalmi naplót. 

 Naprakész vezetése az INYR adatszolgáltatásnak, melyet havonta ellenőriz a tagintézmény-

igazgató.  

 Féléves és évvégi írásos és szóbeli beszámolás a munkáról.  

 Napi, heti, havi szinten ellenőrzi a tagintézmény-igazgató a jelenléti íveket, esetforgalmat, 

munkaidő pontos betartását.  

 

VIII.2. Gyógytestnevelés ellenőrzése 

A tagintézményünk főállású gyógytestnevelő szakemberrel nem rendelkezik. Részmunkaidős 

kollégák saját oktatási intézményükben látnak el heti 3 órában gyógytestnevelést.  

Tagintézmény-igazgatói ellenőrzés: 

 Hospitálások: minden hónapban, adott szakemberrel egyeztetett időpontban a szakember 

órarendjének megfelelően. Hospitálás helyszíne: oktatási intézmény. Hospitálás során 

elvárás: géppel írott óraterv a hospitálási óráról 

 Minden hónapban a tagintézmény-igazgató ellenőrzi a szakdolgozók által naprakészen 

vezetett gyógytestnevelési naplót. 

 Naprakész vezetése az INYR adatszolgáltatásnak, melyet havonta ellenőriz a tagintézmény-

igazgató.  

 Féléves és évvégi írásos és szóbeli beszámolás a munkáról.  

 Napi, heti, havi szinten ellenőrzi a tagintézmény-igazgató a jelenléti íveket, esetforgalmat, 

munkaidő pontos betartását.  

 

VIII.3. Önértékelési Munkacsoport munkájában való részvétel 

      Felelős: Bukta Henrietta tagintézmény-igazgató, Krómi Zoltánné - fejlesztőpedagógus 

Az Intézményi Önértékelési Munkacsoport (ÖMCS) éves és az 5 évre szóló önértékelési 

programjának előkészítésében, kidolgozásában való aktív részvétel. Az ÖMCS által kialakított 

eljárásrendjének a tagintézmény működési rendjébe történő beillesztése. A szükséges 

dokumentációk elkészítésére, a határidőkre fokozottan figyelünk.     

 

VIII.4. Tagintézményi és intézményi munkaterv teljesítésének ellenőrzése 

A tagintézményi munkaterv teljesítésének ellenőrzése két havonta a tagintézmény-igazgató által. 

Intézményi munkaterv ellenőrzése, aktuális probléma esetén változtatás.  

 

VIII.5. Szakértői vélemények elkészítésének ellenőrzése 

Szakértői vélemények tartalmának és a határidők betartásának ellenőrzése napi szinten 

tagintézmény-igazgató által. 

  

VIII.6. Óraszám teljesítés ellenőrzése 
A munkatársak kötelező óraszámának teljesítésének ellenőrzése, a munkaidő betartásának 

ellenőrzése napi/heti/havi szinten tagintézmény-igazgató által. Heti és havi esetforgalom készítés.  

 

VIII.7. Educatio diagnosztikai, informatikai és egyéb ingyenes továbbképzésen való részvétel 

A 2015/2016-os tanévben is szeretnénk a beiskolázási tervünknek megfelelően részt venni szakmai 

továbbképzéseken, valamint egyéb ingyenes képzéseken. 
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A 2015/2016-ös tanév Tiszafüredi Tagintézmény összesített munkaterve  

és tagintézmény-igazgatói belső ellenőrzési rendje 

 

Hónap Feladat  Felelős 

SZEPTEMBER Általános, vezetői feladatok: 

- alakuló tanévnyitó értekezlet 

- éves munkaterv elfogadása 

- órarendek kialakítása 

- munkaköri leírások aktualizálása 

- szakértői vizsgálatok, szakvélemények 

napi ellenőrzése 

- szakmai tájékoztatás az oktatási-nevelés 

intézményeknek, külső 

fejlesztőpedagógusoknak, orvosoknak, 

védőnőknek, gyermekjóléti szolgálatok, 

gyámhivatalok dolgozóinak  

- megbízási szerződések előkészítése 

- éves fogadóórák, ügyeleti terv 

- vezetői hospitálási ütemterv (negyedéves 

ellenőrzés beosztás) 

- múlt évi statisztika befejezése 

- ellátmány igénylése 

- fejlesztési naplók megnyitása 

- heti és havi esetforgalom 

- jelenléti ívek ellenőrzése 

- INYR ellenőrzése 

- szolgálati és saját autó ütemterv 

- adminisztráció ellenőrzése 

- szakmai team, aktuális témák 

- intézményi önértékelési csoport 

előkészítése 

tagintézmény-igazgató 

Szakértői Bizottsági feladatok: 

- szakértői vizsgálatok éves ütemtervének 

elkészítése  

- szakvélemények rendszerezése 

- diagnosztikához tartozó feladatlapok 

rendszerezése 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

tagintézmény-

igazgató, szakfeladat 

felelős és a feladatban 

dolgozók 

Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés: 

- tanácsadás, fejlesztő foglalkozások 

megszervezése, biztosítása folyamatosan; 

- szülőkonzultációk  

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Nevelési tanácsadás: 

- elmaradt MSSST vizsgálatok befejezése  

- pszichológiai terápiák, pedagógiai 

fejlesztések beindítása 

- diagnosztikához tartozó feladatlapok 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 
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rendszerezése 

- fejlesztési tervek készítése 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

Logopédiai ellátás:  

- szűrések és szűrési anyagok előkészítése 

és befejezése az intézményekben 

- részletes vizsgálatok előkészítése 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Gyógytestnevelés, iskola és óvodapszichológia, 

tehetséggondozás: 

- a szakfeladat mielőbbi beindítása, 

szervezése, nyomon követése 

- csoportok szervezése, órarend alakítása 

- egyeztetés védőnőkkel, iskolaorvossal, 

iskolaigazgatókkal 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

tagintézmény-

igazgató, szakfeladat 

felelős, feladatban 

dolgozók 

OKTÓBER Általános vezetői feladatok:  

- hospitálás fejlesztéseken, terápiákon 

ütemterv szerint 

- fejlesztési naplók ellenőrzése 

- adminisztráció ellenőrzése 

- fejlesztési tervek átnézése 

- KIR statisztika elkészítése 

- team megbeszélések 

- igazgató értekezleteken részvétel 

- intézmény vezetőkkel folyamatos 

kapcsolattartás 

- régi és új megbízási szerződések, 

feladatellátás nyomon követése, 

szervezése  

- szakértői vizsgálatok, szakvélemények 

napi ellenőrzése 

- ellátmány igénylése, ellenőrzése 

- heti és havi esetforgalom 

- INYR ellenőrzése 

- jelenléti ívek ellenőrzése 

- szolgálati és saját autó ütemterv 

- adminisztráció ellenőrzése 

- intézményi önértékelési csoport 

előkészítése 

- portfólióvédések 

- szakmai nyílt nap szervezés 

tagintézmény-igazgató 

Szakértői Bizottsági feladatok: 

- kontroll szakértői vizsgálatok az 

ütemtervnek megfelelően 

- alapvizsgálatok folyamatos beosztása 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 
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- INYR adatbevitel 

- jelenléti ív napi vezetése 

Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés: 

- tanácsadás, fejlesztő foglalkozások 

megszervezése, biztosítása folyamatosan; 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Nevelési Tanácsadás: 

- folyamatos ellátás 

- új esetek beosztása, előjegyzésbe vétele 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Logopédiai ellátás:  

- részletes vizsgálatok lezárása és a 

szakvélemények megírása 

- részletes logopédiai vizsgálatok alapján a 

terápiás foglalkozások beosztása  

- logopédiai ellátás biztosítása 

- új esetek vizsgálata, tanácsadások, 

előjegyzésbe vétele 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Gyógytestnevelés, iskola és óvodapszichológia, 

tehetséggondozás: 

- a szakfeladatok ellátása 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és 

feladatban dolgozók 

NOVEMBER-

DECEMBER 

Általános, vezetői feladatok: 

- tanórák, naplók ellenőrzése,  

- hospitálások ütemterv szerint 

- adminisztráció ellenőrzése 

- szakmai team, aktuális témák igazgatói 

értekezlet 

- kapcsolattartás intézményvezetőkkel 

- ellátmány 

- szolgálati autó és saját autó ütemterv 

- szakértői vizsgálatok, szakvélemények 

ellenőrzése 

- éves leltár előkészítése 

- heti és havi esetforgalom 

- INYR ellenőrzése 

- Munkaterv teljesítésének ellenőrzése 

- jelenléti ívek ellenőrzése 

- intézményi önértékelési csoport 

előkészítése 

- portfólióvédések 

tagintézmény-igazgató 

Szakértői Bizottsági feladatok: 

- kontroll szakértői vizsgálatok az 

ütemtervnek megfelelően 

- alapvizsgálatok folyamatos beosztása 

- iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése 

tagintézmény-

igazgató, szakfeladat 

felelős és a feladatban 

dolgozók 
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- INYR adatbevitel 

- jelenléti ív napi vezetése 

Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés: 

- tanácsadás, fejlesztő foglalkozások 

megszervezése, biztosítása folyamatosan; 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Nevelési Tanácsadás: 

- folyamatos ellátás 

- új esetek beosztása, előjegyzésbe vétele 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

 

Logopédiai ellátás:  

- logopédiai ellátás biztosítása 

- új esetek vizsgálata, tanácsadások, 

előjegyzésbe vétele 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Gyógytestnevelés, iskola és óvodapszichológia, 

tehetséggondozás: 

- a szakfeladatok ellátása 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

JANUÁR Általános vezetői feladatok: 

- félévi értekezlet 

- teamek 

- féléves statisztika és beszámoló készítése, 

félévi munka ellenőrzése, összegzése a 

beszámolók alapján 

- féléves értékelések ellenőrzése tanulókra 

vonatkozóan 

- adminisztráció ellenőrzése 

- leltár 

- szakértői vélemények napi ellenőrzése 

- órarendek aktualizálása, változtatatása 

szükség esetén 

- szolgálati autó útvonalának változtatása 

szükség esetén 

- intézményvezetőkkel kapcsolattartás, 

nehézségek megbeszélése 

- ellátmány  

- heti és havi esetforgalom ellenőrzése 

- INYR ellenőrzése 

- szolgálati és saját autó ütemterv 

- hospitálás az ütemtervnek megfelelően 

- jelenléti ívek ellenőrzése 

- fejlesztési és haladási naplók ellenőrzése 

tagintézmény-vezető 

Szakértői Bizottsági feladatok: tagintézmény-
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- kontroll szakértői vizsgálatok az 

ütemtervnek megfelelően 

- alapvizsgálatok folyamatos beosztása 

- iskolaérettségi vizsgálatok felterjesztések 

beosztása, ütemezése 

- vizsgálatok szervezése külső helyszínen: 

Tiszabura 

- INYR adatbevitel 

- jelenléti ív napi vezetése 

igazgató, szakfeladat 

felelős és a feladatban 

dolgozók 

Nevelési Tanácsadás: 

- folyamatos ellátás 

- új esetek beosztása, előjegyzésbe vétele 

-  2. féléves fejlesztési tervek elkészítése 

- szülőknek fogadóóra 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés: 

- tanácsadás, fejlesztő foglalkozások 

megszervezése, biztosítása folyamatosan; 

- 2. féléves fejlesztési terv  

- féléves értékelés a fejlődésről  

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Logopédiai ellátás:  

- logopédiai ellátás biztosítása 

- új esetek vizsgálata, tanácsadások, 

előjegyzésbe vétele 

- szülőknek fogadóóra szükség esetén 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Gyógytestnevelés, iskola és óvodapszichológia, 

tehetséggondozás: 

- a szakfeladatok ellátása 

- új esetek felvétele 

- egyeztetés iskolaorvossal, védőnőkkel 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

FEBRUÁR-

MÁRCIUS 

Általános vezetői feladatok: 

- team, aktuális információk 

- adminisztráció ellenőrzése 

- szakértői vélemények napi ellenőrzése 

- ellátmány igénylése 

- heti és havi esetforgalom 

- jelenléti ívek ellenőrzése 

- hospitálás tanórán ütemterv szerint 

- szakmai dokumentációk, naplók 

ellenőrzése 

- igazgatói értekezlet 

tagintézmény-igazgató 
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- szolgálati és saját autó ütemterv 

- INYR ellenőrzése 

- Munkaterv teljesítésének ellenőrzése 

Szakértői Bizottsági feladatok: 

- kontroll szakértői vizsgálatok az 

ütemtervnek megfelelően 

- alapvizsgálatok folyamatos beosztása 

- iskolaérettségi vizsgálatok befejezése 

március végéig 

- iskolaérettségi vizsgálatok helyszínen: 

Tiszabura 

- intézmények kiértesítése a 2016/17-os 

felülvizsgálati felterjesztések ügyében 

- INYR adatbevitel 

- jelenléti ív napi vezetése 

tagintézmény-

igazgató, szakfeladat 

felelős és a feladatban 

dolgozók 

Nevelési Tanácsadás: 

- folyamatos ellátás 

- új esetek beosztása, előjegyzésbe vétele 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés: 

- tanácsadás, fejlesztő foglalkozások 

megszervezése, biztosítása folyamatosan; 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Logopédiai ellátás:  

- logopédiai ellátás biztosítása 

- egyéni értékelések dokumentálása a 

logopédiai naplóban februárig 

- új esetek vizsgálata, tanácsadások, 

előjegyzésbe vétele 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Gyógytestnevelés, iskola és óvodapszichológia, 

tehetséggondozás: 

- a szakfeladatok ellátása 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

ÁPRILIS Általános vezetői feladatok: 

- teamek, aktuális hírek 

- adminisztráció ellenőrzése 

- szakértői vélemények napi ellenőrzése 

- ellátmány igénylése 

- heti és havi esetforgalom 

- hospitálás, dokumentációk ellenőrzése 

adott szakembernél 

- jelenléti ívek ellenőrzése 

- szolgálati és saját autó ütemterv 

tagintézmény-igazgató 
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- minősítésre jelentkezők leadása 

- INYR ellenőrzése 

Szakértői Bizottsági feladatok: 

- kontroll szakértői vizsgálatok az 

ütemtervnek megfelelően 

- alapvizsgálatok folyamatos beosztása 

- közigazgatási eljárással összekapcsolt 

szakvélemények elkészítése 

- vizsgálatok szervezése külső helyszínen 

- INYR adatbevitel 

- jelenléti ív napi vezetése 

tagintézmény-

igazgató, szakfeladat 

felelős és a feladatban 

dolgozók 

Nevelési Tanácsadás: 

- folyamatos ellátás 

- új esetek beosztása, előjegyzésbe vétele 

- MSSST vizsgálatok szervezése, 

előkészítése, intézményekkel egyeztetés 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a  

feladatban dolgozók 

Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés: 

- tanácsadás, fejlesztő foglalkozások 

megszervezése, biztosítása folyamatosan; 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Logopédiai ellátás:  

- logopédiai ellátás biztosítása 

- új esetek vizsgálata, tanácsadások, 

előjegyzésbe vétele 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Gyógytestnevelés, iskola és óvodapszichológia, 

tehetséggondozás: 

- a szakfeladatok ellátása 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

MÁJUS Általános vezetői feladatok: 

- teamek 

- igazgatói értekezlet 

- adminisztráció ellenőrzése 

- szakértői vélemények napi ellenőrzése 

- ellátmány igénylése 

- heti és havi esetforgalom 

- jelenléti ívek ellenőrzése 

- hospitálás, dokumentációk, naplók 

ellenőrzése adott szakembernél 

- INYR ellenőrzése 

tagintézmény-vezető 

Szakértői Bizottsági feladatok: 

- kontroll szakértői vizsgálatok az 

ütemtervnek megfelelően 

tagintézmény-

igazgató, szakfeladat 

felelős és a feladatban 
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- alapvizsgálatok folyamatos beosztása 

- vizsgálatok szervezése külső helyszínen 

- INYR adatbevitel 

- jelenléti ív napi vezetése 

dolgozók 

Nevelési Tanácsadás: 

- folyamatos ellátás 

- MSSST vizsgálatok adott intézményben 

- tanévvégi szintfelmérések, szöveges 

értékelések elkészítése gyermekenként 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés: 

- tanácsadás, fejlesztő foglalkozások 

megszervezése, biztosítása folyamatosan; 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Logopédiai ellátás:  

- logopédiai ellátás biztosítása 

- új esetek vizsgálata, tanácsadások, 

előjegyzésbe vétele 

- tanévvégi szintfelmérések, szöveges 

értékelések elkészítése gyermekenként 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Gyógytestnevelés, iskola és óvodapszichológia, 

tehetséggondozás: 

- a szakfeladatok ellátása 

- tanévvégi szintfelmérések, szöveges 

értékelések elkészítése gyermekenként 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

JÚNIUS Általános vezetői feladatok: 

- team, év végi értekezlet  

- év végi statisztika,  

- éves munka értékelése 

- éves beszámoló elkészítése, továbbítása a 

Székhely felé 

- szabadságolás, nyári munkarend 

beosztása 

- igazgatói értekezlet 

- adminisztráció ellenőrzése 

- szakértői vélemények napi ellenőrzése 

- ellátmány igénylése 

- heti és havi esetforgalom 

- jelenléti ívek ellenőrzése 

- INYR ellenőrzése 

- dokumentációk, naplók, ellenőrzése 

- forgalmi és munkanaplók lezárása 

tagintézmény-igazgató 
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- Nyári korai fejlesztések szüneteltetésének 

előkészítése  

Szakértői Bizottsági feladatok: 

- kontroll szakértői vizsgálatok az 

ütemtervnek megfelelően 

- alapvizsgálatok folyamatos beosztása 

- vizsgálatok szervezése külső helyszínen 

- beérkezett BTMN kontrollkérő lapok 

összesítése 

- INYR adatbevitel 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Nevelési Tanácsadás: 

- naplók lezárása, év végi értékelések 

- szülők tájékoztatása 

- terápiák további ütemezése szükség 

esetén 

- szakmai beszámoló az éves munkáról  

- MSSST vizsgálatok befejezése adott 

intézményben 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés: 

- tanácsadás, fejlesztő foglalkozások 

megszervezése, biztosítása folyamatosan; 

- év végi értékelések elkészítése, szülők 

tájékoztatása 

- aktuális felterjesztések megküldése a 

megyei SZB-nek 

- szakmai beszámoló az éves munkáról 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Logopédiai ellátás:  

- év végi értékelés, 

- szülők tájékoztatása 

- Forgalmi- és Munkanapló lezárása, 

leadása 

- Szakmai beszámoló készítése az éves 

munkáról 

- nyárvégi logopédiai szűrés 

megszervezése 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Gyógytestnevelés, iskola és óvodapszichológia, 

tehetséggondozás: 

- foglalkozások, naplók lezárása, 

értékelések 

- Szakmai beszámoló készítése az éves 

munkáról 

- INYR adatbevitel 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 
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- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

JÚLIUS - 

AUGUSZTUS 

Általános vezetői feladatok: 

- folyamatos nyári munkarend biztosítása 

- adminisztráció ellenőrzése 

- szakértői vélemények napi ellenőrzése 

- ellátmány igénylése 

- heti és havi esetforgalom 

- jelenléti ívek ellenőrzése 

- INYR ellenőrzése 

- forgalmi és munkanaplók lezárása 

tagintézmény-igazgató 

Szakértői Bizottsági feladatok: 

- kimaradt, sürgős szakértői vizsgálatok 

befejezése nyári ügyeletben 

- tasakok lezárása 

- hiánypótlások bekérése intézményektől 

- INYR adatbevitel 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, Nevelési 

Tanácsadás, Logopédia: 

- tanácsadás, fejlesztő foglalkozások 

biztosítása felmerülő igény esetén 

- fejlesztési naplók lezárása  

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Nevelési Tanácsadás: 

- táborok, gyermekek fejlesztése 

turnusokban 

- elmaradt év végi értékelések megírása 

- fejlesztési naplók lezárása 

- tasakok lezárása 

- problémafeltáró beszélgetés, tanácsadás, 

terápia sürgős esetben  

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Logopédiai ellátás: 

- elmaradt év végi értékelések elkészítése  

- napló zárása 

- sürgős esetben tanácsadás szülőnek 

- nyárvégi logopédiai szűrés 

- INYR adatbevitel 

- fejlesztési napló napi vezetése 

- jelenléti ív napi vezetése 

szakfeladat felelős és a 

feladatban dolgozók 

Tagintézmény-igazgatói belső ellenőrzés 

A munkaterv 

teljesítésnek 

belső ellenőrzése 

kéthavonta tagintézmény-igazgató 

Szakértői 

vélemények 

tartalmának és a 

naponta tagintézmény-igazgató 
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határidők 

betartásának 

ellenőrzése 

A munkatársak 

kötelező 

óraszámának 

teljesítésének 

ellenőrzése, a 

munkaidő 

betartásának 

ellenőrzése 

hetente, havonta, naponta tagintézmény-igazgató 

ügyviteli 

dokumentáció 

ellenőrzése 

naponta tagintézmény-igazgató 

Éves, féléves 

munkaterv, 

órarend 

elkészítése 

írásban a 

dolgozó által 

tanév eleje, és tanév vége  tagintézmény-igazgató 

Vizsgálatok, 

foglalkozások, 

fejlesztések 

ellenőrzése, 

hospitálások 

havonta tagintézmény-igazgató 

Tagintézmény 

ellátmányával, 

elszámolással 

kapcsolatos 

ellenőrzések 

havonta tagintézmény-igazgató 

Felszereltség, 

tárgyi eszközök, 

szolgálati autó 

használati rend 

ellenőrzése  

félévente tagintézmény-igazgató 

 

 

               Bukta Henrietta 

          tagintézmény-igazgató 
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IV.9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Törökszentmiklósi Tagintézmény munkaterve 

 

 

1. Általános pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

 A 2011. évi CCX Nemzeti köznevelésről szóló törvénynek és a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről szóló 15/2013 EMMI rendeletnek való megfelelés, 

 a fenntartó elvárásainak való szigorú megfelelés, 

 az egységes működési filozófiának való megfelelés (szakszolgálati rendelet és az SZMSZ 

értelmében), 

 az önértékelési csoport által kijelölt folyamatoknak való teljes körű megfelelés, 

 a pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai és terápiás feladataira vonatkozó 

pszichológiai, gyógypedagógiai, és pedagógiai szakmai elvárásoknak való teljes körű 

megfelelés, 

 A különleges bánásmódra jogosult gyermekek/tanulók mindenek feletti érdekének szem 

előtt tartása szerinti szakszolgálati működés. 

 

2. A 2015/2016-os tanév szakfeladatai: 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

- ellátás megszervezése, koordinálása, ellenőrzése 

- szülők bevonása 

- egységes dokumentáció 

 fejlesztő nevelés 

- ellátás megszervezése, koordinálása, ellenőrzése 

- szülők bevonása 

- egységes dokumentáció 

 szakértői bizottsági tevékenység 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók 

felülvizsgálata 

- komplex gyógypedagógiai pszichológiai vizsgálatok elvégzése nevelési, nevelési-

oktatási intézmények illetve szülő/gyám kérésére 

- szakértői vélemény készítése 

- tankerületi összegző vizsgálati vélemény készítése és a vizsgálati dokumentáció 

továbbítása a sajátos nevelési igény gyanújának felmerülésénél 

- egységes dokumentáció 

 nevelési tanácsadás  

- probléma feltáró beszélgetés a nevelési tanácsadásra érkező gyermek/tanuló 

szüleivel/gyámjával 

- a terápia szükségességének meghatározása, lebonyolítása, gondozásba vétel 

- tanácsadás 

- konzultáció szülőknek/gyámoknak, pedagógusoknak 

- szakértői vélemény készítése 

- egységes dokumentáció 

 logopédiai ellátás 

- a 2016/2017-ben tanköteles korba lépők szűrővizsgálata 

- a terápiába bekerülő gyermekek részletes vizsgálata, szakértői vélemény elkészítése 

- egységes dokumentáció készítése 

- terápiás foglalkozások megtartása 

- konzultáció szülőknek 

- 5 évnél fiatalabb gyermekek vizsgálata szülői kérésre 

 konduktív pedagógiai ellátás 
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 gyógytestnevelés 

- a gyógytestnevelésre utalt tanulók csoportjainak megszervezése, az ellátás 

lebonyolítása 

- félévi és év végi osztályozás, minősítés 

- nevelési-oktatási intézményekkel, pedagógusokkal való együttműködés, konzultáció 

- a védőnői szolgálattal való kapcsolattartás 

- egységes dokumentáció 

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

(Jelenleg a területen nincs iskolapszichológus, illetve óvodapszichológus. A meghirdetett 

álláshely betöltése után lehet csak a jogszabályban előirt koordinációs feladatokat ellátni.) 

 a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

-  a nevelési, nevelési-oktatási intézmények szakmai tanácsadással, konzultációval 

való segítése 

- egységes dokumentáció 

 

3. Személyi feltételek 

A 2015-2016-os tanévben személyi változás, nem történt. A szakfeladatok ellátásához ezért 

szükséges továbbra is megbízott kollégákat foglalkoztatni. 

 

Főállású dolgozók 

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 9 fő. 

- gyógytestnevelő létszám: 1 fő (heti 21 óra) 

- logopédus létszám: 2 fő (heti 42) 

- gyógypedagógus létszám: 3 fő (heti 46 óra) 

- pszichológus létszám: 2 fő (heti 42 óra) 

- egyéb (ügyviteli alkalmazott, pedagógiai munkát segítő): 1 fő (heti 40 óra) 

 

4. Ellátott települések 

Ellátott települések: Törökszentmiklós, Kunhegyes, Kengyel, Tiszatenyő, Kuncsorba, 

Tiszapüspöki. 

 

A Fegyverneki Telephely által ellátott településeken a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, 

konduktív pedagógia ellátási formán belül a mozgásfejlesztést a Törökszentmiklósi tagintézmény 

látja el, mivel Fegyverneken a feltételek nem adottak. 

 

 Szakértői tevékenység kiterjed a felsorolt települések gyermekeire/tanulóira. (Egyedül 

Kunhegyes város egyházi fenntartású középiskolája nem kért szakszolgálati ellátást.) 

 Nevelési tanácsadás a telephelyen biztosított. 

 Logopédiai ellátás minden településen biztosított, Kunhegyesen megbízással. 

 Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógia az ellátott településeken élő, arra 

jogosult gyermekeknél, otthonukban, illetve a telephelyen megszervezve valósul meg. 

 Iskolapszichológus a területen nincs, így a koordinációra sincs szükség. 

 A gyógytestnevelést igénylő intézmények: Kengyel - Kossuth Lajos Általános Iskola, 

Tiszatenyő- Szent István Általános Iskola, Törökszentmiklós (Hunyadi Mátyás Ált. Isk., 

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Ált. Isk., Pánthy Endre Kat. Ált. Isk., 

Bercsényi Miklós Kat. Gimnázium) 

 

5. A pedagógusok munkafeltételei – tárgyi feltételek 

Székhely: A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek, bár a diagnosztikai és terápiás eszközökből 

csupán egy-egy áll rendelkezésünkre. 4 vizsgáló/fejlesztő szobával és egy tornaszobával 

rendelkezik az épület. Minden szobában van tükör. A tornaszoba szőnyeggel borított. 2014/2015-ös 
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tanévben kapott AYRES terápiás eszközök rögzítés nélküli eszközei használatra kerülnek. A többi 

eszköz biztonságos rögzítéséhez szükséges felmérést az épület működtetője megkezdte. 

 

Feladat: 

- A fejlesztő és vizsgálószobák használatának összehangolása. 

- A diagnosztikai feladatok megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy a tesztekből csak 1 

db van az intézményben. 

- A fenti szempontok figyelembevételével, az egyéni órarendek elkészítése. 

- Ha szükséges, új eszközök készítése saját alapanyagból és forrásból. 

- Diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzésére felhasználható források figyelemmel 

kísérése. 

 

Külső helyszínen történő ellátás: 

- A logopédiai terápiás foglalkozások lebonyolítása nagy részben az óvodákban történik, 

minden óvodában más-más feltételekkel, de külön szoba, vagy az irodai helység áll 

rendelkezésre. 

- A gyógytestnevelés órákon az iskolák tornatermeinek eszközeit használják a 

gyógytestnevelők, ezért minden oktatási intézményben más-más feltételek mellett 

dolgoznak. Az ellátáshoz szükséges minimális eszközkészlet a Hunyadi Mátyás Magyar - 

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozata 

Kivételével biztosítottak.  

 

Feladat: 

- Törökszentmiklós városában a logopédiai ellátás megszervezése, decentrumok 

kialakításával, ahol a terápiás ellátáshoz kedvezőbb feltételek biztosítottak. 

- Kunhegyes városában az óvodavezetővel való szoros együttműködés, a munkafeltételek 

kialakításában az ideiglenesen kialakított logopédiai szobában. 

- A Sajátos Nevelési Igényű Tagozat gyógytesnevelési eszközeinek bővítésére szolgáló 

lehetőségek feltárása és megvalósítása. 

 

6. A közalkalmazottak továbbképzése 

 A szakmai fejlődést, valamint a diagnosztikai eszköztár bővülését szolgáló, pályázatok által 

támogatott képzések figyelemmel kísérése, azokon az engedélyezett legmagasabb 

létszámmal való részvétel. 

 Az EDUCATIO szervezésében diagnosztikai, informatikai és egyéb szakmai 

továbbképzéseken való részvétel, a lehető legnagyobb létszámmal a tanév folyamán. 

Juhász Olga 2015. szeptember hónapban a szemzomotoros integrációs terápiás képzésre 

jutott be, vesz részt. 

 Belső továbbképzéseken, tájékoztatókon, bemutató órákon való részvétellel a szakmai 

kompetenciák fejlesztése. 

 Digitális csatornákon közzétett szakmai anyagok segítségével a szakmai kompetenciák 

fejlesztése. 

 

7. Munkaközösségek, Team, Önértékelési Munkacsoport 

Munkaközösségek 

Tagintézményünk aktívan részt vesz a tanév folyamán a munkaközösségek munkájában. A 

munkaközösségi értekezleteken szerzett tapasztalatokat, szakmai ismereteket a 

felelősök/munkaközösségi tagok megosztják kollégáikkal, melyek intézményi szinten beépítésre 

kerülnek a szakszolgálati feladatellátásba. A munkaközösségi értekezletek nyitottak, az egyes témák 

iránt érdeklődők is bekapcsolódhatnak a szakmai munkába. 

- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés, 

konduktív pedagógiai ellátás – felelős: Szabó Judit 

- Logopédiai ellátás – felelős: Burai Zsuzsanna 
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- Nevelési tanácsadás – felelős: Gazdig Dóra 

- Szakértő bizottsági tevékenység – felelős: Tóviziné Hevesi Tóth Mária 

- Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

gondozása – felelős: Gazdig Dóra 

- Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás – felelős: Kóródi Anikó 

- Gyógytestnevelés – felelős: Récziné Halmai Hédi 

 

Team megbeszélések 

Szakmai team munka hetente csütörtökönként, 2 órában valósul meg, 1500-1700 között. A 

Fegyverneki Telephellyel közös team tartása félévente 2, előre egyeztetett időpontban. 

 Témák: 

- vizsgálati kérelmek szétosztása, megbeszélése 

- esetmegbeszélés 

- aktualitások, kérdések 

- szakmai témák 

- a munkaközösségi értekezleten résztvevő munkaközösségi tagok, illetve érdeklődő kollégák 

szakmai beszámolója, információ átadás 

 

 Önértékelési munkacsoport 

 Az önértékelési munkacsoport tevékenységében a kijelölt munkatársaink aktívan részt vesznek 

(Burai Zsuzsanna – logopédus, Récziné Halmai Hédi – gyógytestnevelő).  

 

 A munkacsoport által kialakított eljárásrend a tagintézmény működésrendjébe beépítésre kerül. A 

szükséges dokumentációk elkészítésére, a határidőkre fokozott figyelmet fordítunk. 

 

8. Szakmai feladatok 

 8.1.  Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás - fejlesztő 

nevelés – konduktív pedagógiai ellátás 

 

Személyi feltételek: 

- 1 fő főállású gyógypedagógus heti 4 órában lát el egyéb feladatai mellett korai 

fejlesztésben feladatot Törökszentmiklóson. 

- Vidéki gyermekek ellátásában megbízással tudjuk megoldani a komplex 

gyógypedagógiai fejlesztést. 

- 1 fő konduktor megbízással heti 6 órában látja el az ellátásra jogosult gyermekek 

mozgásfejlesztését. 

 

     Feladatok: 

- A tanév közben érkező gyermekek szakszerű ellátásának megszervezése, lebonyolítása. 

- A gyermek állapotához/igényeihez legjobban alkalmazkodó helyszín és időpont 

biztosítása az tagintézmény lehetőségeihez képest.  

- Szakszerű ellátás biztosítása. 

- A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, a szülők bevonása a gyermek fejlesztésébe, 

valamint betanítása az otthon végezhető feladatoknak, gondozási módszereknek. 

- Az egységes dokumentációk naprakész vezetése. 

- Értékelőlap elkészítése, a jogszabályban előírt határidőre való leadása. 

- Útiköltség térítéssel kapcsolatos ügyintézés. 

 

    Felelős: 

          a,)  Tagintézmény-igazgató felel: 

- Az ellátás megszervezéséért.  

- Az útiköltség térítéssel kapcsolatos ügyintézésért.  

- A szakértői véleményt kiállító Szakértői Bizottsággal való kapcsolattartásért. 
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- A forgalmi naplók vezetéséért. 

- A szakmai munka ellenőrzéséért. 

- Az egyéni dokumentációk ellenőrzéséért. 

- Az INYR-ben történő rögzítésért. 

 

b,)  Az ellátó szakember felel: 

- A fejlesztési tervek elkészítéséért. 

- Az egyéni dokumentációk naprakész vezetéséért. 

- A szülőkkel való kapcsolattartásért. 

- A kontrollvizsgálatokhoz szükséges pedagógiai vélemények elkészítéséért. 

- Az értékelőlap elkészítéséért, a szülővel való ismertetéséért. 

- A statisztika elkészítéséhez szükséges dokumentációk vezetéséért, az adatok 

összesítéséért, és 2015. szeptember 15-ig való leadásáért. 

      

     Az ellenőrzés ütemezése: 

     Tagintézmény-igazgató 

- Megbízással foglalkoztatott dolgozók dokumentációjának ellenőrzése havonként, a havi 

elszámolások elkészítésével párhuzamosan. 

- Főállású dolgozó dokumentációjának ellenőrzése félévenként. Foglalkozás látogatása a 

tanévben 2 alkalommal. 

- Óraszám teljesítés heti ellenőrzése főállású dolgozók esetében. 

- Értékelő lapok elkészítésének ellenőrzése 2016. június. 

 

    Főigazgató – az éves munkatervének megfelelően, és témában. 

 

     A 2015/2016-os tanévre tervezett esetszám: 

- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás: 8 fő 

- Fejlesztő nevelés: 1 fő 

- Konduktív pedagógiai ellátás: 0 fő 

 

8.2.  Szakértői bizottsági tevékenység 

 

Személyi feltételek: 

A szakértői bizottsági tevékenységet és a nevelési tanácsadás feladatát ugyanazok a 

gyógypedagógus-pszichológusszakemberek látják el, kötelező óraszámukat megosztva a 

feladatok között. 

 

- 2 fő főállású pszichológus – vizsgálati igénynek megfelelően 

- 3 fő főállású gyógypedagógus – heti 24 órában 

- 2 fő főállású logopédus – a vizsgálati igényeknek megfelelően kiegészítő logopédiai 

vizsgálatokat végez. 

 

     Feladatok: 

- Szülő/gyám vagy nevelési-oktatási intézmény által kezdeményezett alapvizsgálat, illetve 

iskolai életre való alkalmasság vizsgálatának elvégzése a kérelem beérkezését követő 30 

napon belül, figyelembe véve a kiértesítésre vonatkozó szabályozást. 

- A 2015/2016-os tanévben felülvizsgálatra kötelezett gyermekek/tanulók vizsgálatának 

megszervezése és elvégzése. Szükség szerint az első felülvizsgálatnál az IQ profil újbóli 

vizsgálata a következő tesztekkel: SON, MAWGYI-R, MAWI, WISC-IV 

- A sajátos nevelési igény valószínűsítése során a szülő tájékoztatása, a dokumentumok 

(vizsgálati dokumentáció fénymásolata, tankerületi összegző vizsgálati vélemény, 

15/2013 EMMI rendelet kitöltött 1. számú és 4. számú melléklete) továbbítása a Jász-
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Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény Szakértői 

bizottságához. 

- Ha sajátos nevelési igény nem valószínűsíthető, a szakértői vélemény megírása, 21 napon 

belül meg kell történjen. A postázás a szülő részére tértivevénnyel történik. 

 

     Felelős: 

          a,)  Tagintézmény-igazgató felel: 

- A szakértői tevékenységhez szükséges óraszámok megtervezéséért, és azok 

felülvizsgálatáért a tanév folyamán beérkező vizsgálati kérelmek függvényében. 

- Az eljárásrend szakszerűségéért és jogszabályi megfelelőségéért. 

- A határidők betartásáért. 

- A szakértői vélemények jogszabálynak való megfeleléséért, valamint a tartalmi és formai 

megjelenésért. 

- A közigazgatási eljárások megindításáért. 

- A nevelési, nevelési-oktatási intézményekkel való kapcsolattartásért.  

 

b,)  Az ellátó szakember felel: 

- A szakértői vizsgálat szakszerű (az eljárásrendnek megfelelő) lebonyolításáért, a 

vizsgálat dokumentációjáért, a jegyzőkönyvek elkészítéséért. Ha szükséges, a kiegészítő 

vizsgálat megszervezésének elindításáért. 

- A szakértői vélemények precíz, jogszabályi előírásoknak megfelelő megírásáért. 

- A megírásra vonatkozó határidők betartásáért. 

- A szülők tájékoztatatásáért. 

- A gyermek/tanuló INYR-ben való rögzítéséért. 

- A statisztika elkészítéséhez szükséges dokumentációk vezetéséért, az adatok 

összesítéséért, és 2015. szeptember 15-ig való leadásáért. 

      

     Az ellenőrzés ütemezése: 

     Tagintézmény-igazgató 

- A szakértői tevékenység ellenőrzése folyamatos, mely magába foglalja a vizsgálati 

dokumentációk, illetve a szakértői vélemények rendszeres kontrollját, a jogszabály által 

meghatározott határidők, és az eljárásrend betartását. 

- Óralátogatás: a szakértői tevékenységbe bevont pedagógusok esetében a tanév folyamán 

két-két alkalommal. 

- Óraszám teljesítés heti ellenőrzése főállású dolgozók esetében. 

- INYR ellenőrzése. 

 

Főigazgató – az éves munkatervének megfelelően, az elmúlt két év ellenőrzési tapasztalatainak 

megfelelően.  

 

     A 2015/2016-os tanévre tervezett esetszám: 

- Alapvizsgálat: 70 

- Felülvizsgálat: 190 

- Iskolai életre való alkalmasság vizsgálata: 5 

 

8.3.  Nevelési tanácsadás 

 

Személyi feltételek: 

A szakértői bizottsági tevékenységet és a nevelési tanácsadás feladatát ugyanazok a 

gyógypedagógus-pszichológusszakemberek látják el, kötelező óraszámukat megosztva a 

feladatok között. 
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- 2 fő főállású pszichológus – a kötelező óraszámukban a szakértői tevékenységre 

felhasznált órák kivételével 

- 2 fő főállású gyógypedagógus – heti 18 órában 

 

A pedagógiai és pszichológiai terápiákra a beosztás előjegyzés alapján történik.  Az átláthatóság 

és a megfelelő szervezés érdekében folyamatosan javítjuk az ehhez szükséges dokumentáció 

kezelését. 

 

A gyermekek érdekében intézményen belül team-munkát végzünk, ha szükséges felvesszük a 

kapcsolatot egyéb intézményekkel is. 

 

     Feladatok: 

- a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív 

viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban 

részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása, 

- az intézmény nevelési tanácsadás feladatának keretében ellátásban részesülők esetében 

segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez 

és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, 

fejlődésének üteme indokolja, 

-  pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és szakértői vélemény készítése a 

szülő, a jogszabályban meghatározott esetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi 

szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények kérésére, 

- pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, 

a tanulónak, támogatja a család nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség 

esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását. 

- folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot, 

valamint gondozást végez 

- pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, és konzultációs 

lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére 

- kiemelt jelentőséget kap ebben a tanévben is a prevenció, valamint továbbra is biztosítani 

kívánjuk a csoportos terápiák lehetőségét 

 

     Felelős: 

          a,)  Tagintézmény-igazgató felel    

- A gyógypedagógus ás pszichológus óraszámok meghatározásáért, az igények, és az 

intézmény lehetőségeinek figyelembevételével. 

- Az ügyfelek ellátásban való részvételének egyenlő esélyeiért (pl. nevelésbe vett 

gyermekek/tanulók esetében) 

- A szakmai munka ellenőrzéséért. 

- Az egyéni dokumentációk ellenőrzéséért. 

- Az INYR-ben történő rögzítés ellenőrzéséért. 

- Intézményekkel való kapcsolattartásért. 

 

b,)  Az ellátó szakember felel: 

- A terápiás célok meghatározásáért, a gyógypedagógusok a fejlesztési tervek 

elkészítéséért. 

- Az egyéni dokumentációk naprakész vezetéséért. 

- A szakterületi szakvélemények megírásáért. 

- A szülőkkel való kapcsolattartásért. 

- A gyermekekkel/tanulókkal foglalkozó szakemberekkel (pedagógus, családgondozó, 

védőnő, egyéb), és a szülővel/gyámmal lefolytatott tanácsadások megszervezéséért. 

- A gyermek/tanuló INYR-ben történő rögzítéséért. 
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- A statisztika elkészítéséhez szükséges dokumentációk vezetéséért, az adatok 

összesítéséért, és 2015. szeptember 15-ig való leadásáért. 

 

     Az ellenőrzés ütemezése: 

     Tagintézmény-igazgató 

- Egyéni dokumentációk ellenőrzése félévente. 

- gyógypedagógusok esetében óralátogatás a tanévben két-két alkalommal. 

- Óraszám teljesítés heti ellenőrzése főállású dolgozók esetében. 

- INYR ellenőrzése. 

 

     A 2015/2016-os tanévre tervezett esetszám: 

- Pszichológiai terápia: 130 fő (tanácsadás: 10) 

- Gyógypedagógiai terápia: 60 fő 

 

8.4.  Logopédiai ellátás 

Személyi feltételek: 

- 2 fő főállású logopédus – heti 42 órában (Törökszentmiklós, Kengyel, Tiszapüspöki, 

Tiszatenyő, Kuncsorba) 

- 1 fő megbízással foglalkoztatott logopédus – heti 10 órában (Kunhegyes) 
 

     Feladatok: 

- Az ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének 

alapvizsgálatának szűrésének elvégzése. 

- A terápiába való bekerülés előtt részletes logopédiai, diagnosztikai vizsgálat elvégzése, a 

szakterületi szakvélemény megírása. Ha szükséges a vizsgálat eredményei alapján, más 

vizsgálati eljárások kezdeményezése (szakértői, pedagógiai, pszichológiai, orvosi) 

- Logopédiai terápiák megtartása, a jogszabályban előírtaknak megfelelően, heti 2 

alkalommal. 

- Ahol indokolt a gyermek tanácsadásba vétele. 

- Szülői konzultációs lehetőségek biztosítása. 

- Fejlesztési célok, tervek meghatározása. 

- Egységes precíz dokumentációvezetés. 

- A helyben történő ellátás folyamán fontos az óvodapedagógusok bevonása és 

tájékoztatása, hiszen a szülőkkel ők kerülnek többször kapcsolatba. A logopédus feladata 

azokról a módszerekről tájékoztatni az óvodapedagógusokat, melyekkel csoportos óvodai 

foglalkozás, játék keretében segíthetik a logopédus munkáját.  

- A hatékony pedagógiai terápia érdekében nem mondhatunk le a szülővel való 

együttműködésről. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a helyben történő ellátás esetén a szülő 

csak nagyon ritkán érdeklődik gyermeke problémájáról, fejlődéséről. Így a terápia célja 

sokszor megkérdőjeleződik. A személyes kapcsolat hiánya miatt esetenként sem a 

probléma feltárása, ebből következően a helyes diagnózis megfogalmazása nem 

megfelelő, így a terápia akár eredménytelen is lehet. A tanév kiemelt feladata a szülői 

együttműködés javítása. 
 

     Felelős: 

          a,)  Tagintézmény-igazgató felel    

- A logopédiai ellátás megszervezéséért, az egyenlő leterheltség biztosításáért. 

- Az óvodákkal való kapcsolattartásért, a megfelelő decentrumok kijelöléséért.  

- A szakmai munka ellenőrzéséért. 

- Az egyéni dokumentációk ellenőrzéséért. 

- Az INYR-ben történő rögzítés ellenőrzéséért. 
 

b,)  Az ellátó szakember felel: 

- A terápiás célok meghatározásáért, a fejlesztési tervek elkészítéséért. 
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- Az egyéni dokumentációk naprakész vezetéséért. 

- A szakterületi szakvélemények megírásáért. 

- A szülőkkel való kapcsolattartásért. 

- A gyermekekkel/tanulókkal foglalkozó szakemberekkel (pedagógus, családgondozó, 

védőnő, egyéb), és a szülővel/gyámmal lefolytatott tanácsadások megszervezéséért. 

- A gyermek/tanuló INYR-ben történő rögzítéséért. 

- A statisztika elkészítéséhez szükséges dokumentációk vezetéséért, az adatok 

összesítéséért, és 2015. szeptember 15-ig való leadásáért. 
 

     Az ellenőrzés ütemezése: 

     Tagintézmény-igazgató 

- Egyéni dokumentációk ellenőrzése félévente. 

- Óralátogatás a tanévben két-két alkalommal. 

- Óraszám teljesítés heti ellenőrzése főállású dolgozók esetében. 

- INYR ellenőrzése. 
 

Főigazgató – az éves munkatervének megfelelően, az elmúlt két év ellenőrzési tapasztalatainak 

megfelelően. 
 

      A 2015/2016-os tanévre tervezett esetszám: 

- Logopédiai ellátás 170 fő 
 

8.5.  Gyógytestnevelés 
 

Személyi feltételek: 

- 1 fő főállású gyógytestnevelő – heti 22 órában 

- 1 fő részmunkaidős gyógytestnevelő – heti 5 órában  

- 3 fő megbízással foglalkoztatott gyógytestnevelő – heti 17 órában 
 

     Feladatok: 

- A gyermek/tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az 

iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja. 

- A gyógyúszás lehetősége nem biztosított az ellátási területen, így az órák megtartása 

minden esetben tornateremben történik. 

- A populációra jellemző, összességében tapasztalt folyamatosan romló fizikális állapot a 

szülők aktívabb bevonását igényli. Fontos ugyanakkor az is, hogy őket korrekt 

tájékoztatásban részesítse a szakember, különösen az elhanyagolás illetve nem megfelelő 

gyakorlás következtében beálló esetleges állapotromlásról.  

- A testnevelő kollégákkal élőbb, aktívabb kapcsolat kialakításra kell törekednünk, a II/a 

csoportba sorolt tanulók esetében fontos a közös munka 
      

Felelős: 

          a,)  Tagintézmény-igazgató felel    

- A gyógytestnevelés ellátás megszervezéséért. 

- A szakmai munka ellenőrzéséért. 

- Az egyéni dokumentációk ellenőrzéséért. 

- Az INYR-ben történő rögzítés ellenőrzéséért. 

 

b,)  Az ellátó szakember felel: 

- A gyógytestnevelés órák megtervezéséért, a tanulók egyéni sajátosságainak 

figyelembevételével. 

- Az egyéni dokumentációk naprakész vezetéséért. 

- Az osztályozó ívek kitöltéséért. 

- A testnevelő tanárokkal való közös munkáért 

- A védőnőkkel való kapcsolattartásért. 
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- A szülők tájékoztatásáért. 

- A hiányzások jelzéséért az oktatási intézmények felé. 

- A gyermek/tanuló INYR-ben történő rögzítéséért. 

- A statisztika elkészítéséhez szükséges dokumentációk vezetéséért, az adatok 

összesítéséért, és 2015. szeptember 15-ig való leadásáért. 
 

     Az ellenőrzés ütemezése: 

     Tagintézmény-igazgató 

- Egyéni dokumentációk ellenőrzése félévente. 

- Óralátogatás a tanévben két-két alkalommal főállású dolgozó esetében. 

- Óraszám teljesítés heti ellenőrzése főállású dolgozók esetében. 

- INYR ellenőrzése. 
 

      A 2015/2016-os tanévre tervezett esetszám: 

- gyógytestnevelés ellátás: 370 fő 
 

8.6.  Óvodapszichológiai, iskolapszichológiai ellátás 

 

A tagintézmény ellátási területén jelenleg nincs a nevelési oktatási intézményekben 

óvodapszichológus, illetve iskolapszichológus, így a jogszabály által előírt koordinációs 

feladatok ellátására nincs lehetőség. 

 

A nevelési tanácsadásra intézmények által beutalt gyermekek esetében, ha a problémák nem 

pszichés eredetűek, és óvodai-iskolai környezetben kezelhető problémák állnak a háttérben, 

csoportban történő megfigyeléssel, tanácsadással, konzultációval segítjük a gyermekek 

szüleit és a velük foglalkozó pedagógusokkal 

 

     A 2015/2016-os tanévre tervezett esetszám: 

- óvoda-, iskolapszichológiai ellátás: 10 fő 

 

8.7.   Tehetségazonosítás és gondozás 

Személyi feltételek: Az intézményben foglalkoztatott 2 fő pszichológus és 3 fő 

gyógypedagógus, egyéb tevékenységek mellett (szakértői bizottsági tevékenység, nevelési 

tanácsadás) tud részt venni a feladatellátásban. 

 

     Feladatok: 

- tanácsadás, támogatás szülőknek 

- konzultáció pedagógusoknak 

- a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további 

megsegítésre irányítás 

- önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére 

 

    Felelős: 

          a,)  Tagintézmény-igazgató felel    

- A tehetségazonosítás és gondozás megvalósításáért a tagintézményben. 

- Az intézményekkel való kapcsolattartásért.  

- A szakmai munka ellenőrzéséért. 

- Az egyéni dokumentációk ellenőrzéséért. 

- Az INYR-ben történő rögzítés ellenőrzéséért. 

 

b,)  Az ellátó szakember felel: 

- A tehetséges gyermek/tanuló személyiségfejlődésének támogatásáért. 

- A szülőkkel/pedagógusokkal való konzultációk, és tanácsadások megszervezéséért és 

lebonyolításáért 
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- Az önismereti csoportokkal való szakmai munkáért. 

- Az egyéni dokumentációk naprakész vezetéséért. 

- A gyermek/tanuló INYR-ben történő rögzítéséért. 

- A statisztika elkészítéséhez szükséges dokumentációk vezetéséért, az adatok 

összesítéséért, és 2015. szeptember 15-ig való leadásáért. 

 

     A 2015/2016-os tanévre tervezett esetszám: 

- Tehetségazonosítás és gondozás: 2 fő 

 

9. Táblázatos összesítés, nyári ütemterv 

Feladatok Hónapok Felelős 

 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06  

Logopédiai 

szűrővizsgálatok 

          Logopédusok 

Tagintézmény igazgató 

Részképességszűrő 

vizsgálatok 

          Gyógypedagógusok 

Tagintézmény igazgató 

Gyógytestnevelés 

ellátásának 

megszervezése – a 

csoportok kialakítása 

          

Gyógytestnevelő 

Szabó Judit 

Első szakértői 

vizsgálatok 
diagnózissal még nem 

rendelkező 

gyermekek/tanulók 

számára 

          
Gyógypedagógusok 

Pszichológusok 

Szükség esetén logopédus 

kollégák bevonása 

Tagintézmény igazgató 

Felülvizsgálatok - 

Beilleszkedési 

tanulási magatartási 

nehézséggel küzdő 

gyermekek/tanulók 

számára 

          
Gyógypedagógusok 

Pszichológusok 

Szükség esetén logopédus 

kollégák bevonása 

Tagintézmény igazgató 

Iskolai életre való 

alkalmasság 

vizsgálata 

          Gyógypedagógusok 

Pszichológusok 

Szükség esetén logopédus 

kollégák bevonása 

Tagintézmény igazgató 

Pszichológiai 

vizsgálatok 

          Pszichológusok 

Tagintézmény igazgató 

Nevelési Tanácsadás 

          Gyógypedagógusok 

Pszichológusok 

Szükség esetén logopédus 

kollégák bevonása 

Tagintézmény igazgató 

Tanácsadás, 

konzultáció – szülők, 

pedagógusok, 

gyermekvédelmi 

intézményekben, 

védőnői szolgálatnál 

dolgozó szakemberek 

számára 

          

Szakmai team 
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Pedagógiai, 

gyógypedagógiai 
terápia – egyéni és 

kiscsoportos 

          

Gyógypedagógusok 

Tagintézmény igazgató 

Logopédiai terápia – 

egyéni és 

kiscsoportos 

          
Logopédusok 

Tagintézmény igazgató 

Korai fejlesztés 

          A feladattal megbízott 

gyógypedagógus, 

konduktor 

Tagintézmény igazgató 

Gyógytestnevelési 

órák megtartása 

          Gyógytestnevelők 

Tagintézmény igazgató 

Ellenőrzés – 

Szakértői vélemények 

tartalmi és formai 

ellenőrzése 

          

Tagintézmény igazgató 

Ellenőrzés – 

Munkaidő 

nyilvántartás, jelenléti 

ív, a kötelező óraszám 

és a kötött munkaidő 

ellenőrzése 

          

Tagintézmény igazgató 

Ellenőrzés – a 

terápiás 

feladatellátásokhoz 

kapcsolódó kötelező 

dokumentáció 

ellenőrzése 

          

Tagintézmény igazgató 

Ügyvitel, 

adminisztráció, 

adatkezelés 

          
Ügyviteli dolgozó 

Tagintézmény igazgató 

 

A nyári ütemterv: 

- a feladatellátás megszervezése, és lebonyolítása, az igényeknek megfelelően folyamatos - 

felelős: a szakalkalmazottak, tagintézmény igazgató 

- augusztusban történik a dokumentációk zárása – felelős: a szakalkalmazottak, tagintézmény 

igazgató 

- augusztusban a folyamatos ellenőrzési feladatokon felül a terápiás feladatokhoz kapcsolódó 

kötelező dokumentáció ellenőrzése – felelős: tagintézmény igazgató 

- az éves munkaterv elkészítése – felelős: tagintézmény igazgató 

- a 2015-2016-os tanév előkészítése – felelős: tagintézmény igazgató 

 

Törökszentmiklós, 2015. 08. 19. 

 

                                                                                Szabó Judit 

                                                                       Tagintézmény-igazgató 
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V.10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Törökszentmiklósi Tagintézmény  

Fegyverneki Telephely munkaterve 

 

1. Általános pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

 A 2011. évi CCX Nemzeti köznevelésről szóló törvénynek és a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről szóló 15/2013 EMMI rendeletnek való megfelelés, 

 a fenntartó elvárásainak való szigorú megfelelés, 

 az egységes működési filozófiának való megfelelés (szakszolgálati rendelet és az SZMSZ 

értelmében), 

 az önértékelési csoport által kijelölt folyamatoknak való teljes körű megfelelés, 

 a pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai és terápiás feladataira vonatkozó 

pszichológiai, gyógypedagógiai, és pedagógiai szakmai elvárásoknak való teljes körű 

megfelelés, 

 A különleges bánásmódra jogosult gyermekek/tanulók mindenek feletti érdekének szem 

előtt tartása szerinti szakszolgálati működés. 

 

2. A 2015/2016-os tanév szakfeladatai: 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

 ellátás megszervezése, koordinálása, ellenőrzése 

 szülők, bölcsődei gondozók bevonása 

 egységes dokumentáció vezetése 

- fejlesztő nevelés – jelenleg nincs ellátás 

 ellátás megszervezése, koordinálása, ellenőrzése 

 szülők bevonása 

 egységes dokumentáció vezetése 

- szakértői bizottsági tevékenység 

 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók 

felülvizsgálata 

 komplex gyógypedagógiai pszichológiai vizsgálatok elvégzése nevelési, nevelési-

oktatási intézmények illetve szülő/gyám kérésére 

 szakértői vélemény készítése 

 iskolai életmódra való alkalmasság vizsgálata: 

- beiskolázási javaslattétel 

- szakértői vélemény készítése 

 összegző vizsgálati vélemény készítése és a vizsgálati dokumentáció továbbítása a 

sajátos nevelési igény gyanújának felmerülésénél 

 eljárásrend pontos követése, egységes dokumentáció, folyamatos ellenőrzés 

- nevelési tanácsadás  

 szűrővizsgálat végzése az 5. életévüket betöltött óvodás gyermekek körében 

 4. életévüket betöltöttek esetén szülői illetve intézményi kezdeményezésre szűrés 

végzése 

 terápiás csoportok kialakítása, terápiák végzése 

 a jelentkező szülőkkel problémafeltáró beszélgetés, nyilvántartásba vétel 

 tanácsadásban részesítés  

 terápia szükségességének meghatározása, ennek alapján gondozás 

 szakterületi szakvélemény készítése 

 tanácsadás, konzultáció szülőknek, pedagógusoknak 
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 egységes dokumentáció vezetése, ellenőrzés 

- logopédiai ellátás 

 a tanköteles korba lépők szűrővizsgálata 

 a terápiába bekerülő gyermekek részletes vizsgálata, beszédvizsgálati vélemény 

elkészítése 

 terápiás csoportok tervezése, foglalkozások megtartása 

 konzultáció szülőknek, pedagógusoknak 

 5 évnél fiatalabb gyermekek vizsgálata szülői kérésre 

 egységes dokumentáció vezetése, ellenőrzés 

- konduktív pedagógiai ellátás 

 ellátás megszervezése, biztosítása 

 terápiák megtartása 

 egységes dokumentáció vezetése, ellenőrzés 

- gyógytestnevelés – jelenleg nincs ellátás 

 gyógytestnevelés igényének folyamatos mérése, az ellátás megszervezése 

 nevelési-oktatási intézményekkel, pedagógusokkal való együttműködés, konzultáció 

 a védőnői szolgálattal való kapcsolattartás 

 egységes dokumentáció vezetése, ellenőrzés 

- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

  iskola- és óvodapszichológus az ellátandó területeken nincs, a hozzánk forduló 

pedagógusoknak, szülőknek tanácsadást nyújtása 

 egységes dokumentáció vezetése 

- a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 tehetség-felismerés, azonosítás 

 gyakorlati jellegű gondozás preferálása 

 konzultációval a tehetséggondozó koordinátor kapcsolatot tart a nevelési - oktatási 

intézmények szakembereivel 

 tehetséggondozás támogatása szakmai tanácsadással 

 tanácsadás szülőknek 

 egységes dokumentáció vezetése 

 

3. Személyi feltételek 

 

Szakalkalmazott státuszon dolgozó kollégák: 

Szabó Ildikó szakvizsgázott gyógypedagógus, tagintézmény-vezető helyettes, telephely - vezet heti 

6 kontakt óra 
Csíkné Gábli Erika pszichológus heti 21 kontakt óra 

Varga Mária szakvizsgázott gyógypedagógus heti 21 kontakt óra 

Stefán Edina szakvizsgázott tanító kismama, a tanévet tartós táppénzzel kezdi meg (helyettesítése 

szervezés alatt) 
Stefán Rita gyógypedagógus – logopédus jelenleg CSED-en van (helyettesítése megbízási 

szerződéssel – szervezés alatt) 

Konduktor: megbízási szerződéssel lesz – Bálint Orsolya 

Munkánkat segíti: 

Szásziné Nagy Krisztina adminisztrátor 

Mészáros Attila takarító napi 4 órában 

 

4. Ellátott települések: Fegyvernek, Örményes, Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszaroff 

 

Telephely által ellátott településeken a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógia 

ellátási formán belül a mozgásfejlesztést a Törökszentmiklósi Tagintézmény látja el, mert mi 
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nem rendelkezünk tornaszobával, valamint megfelelő eszközökkel sem. Egy tanuló konduktív 

ellátása pedig Szolnokon a Liget Úti EGYMI - ben történik megbízással. 

 

 Szakértői tevékenység kiterjed a felsorolt települések gyermekeire/tanulóira.  

 Nevelési tanácsadás a gyermekek nevelési, oktatási intézményeiben biztosított, 

Fegyverneken a pszichés gondozás a Telephelyen történik. 

 Logopédiai ellátást évek óta megbízással tudunk biztosítani, melynek megvalósulása 

elhúzódó, és nem mindig hiánytalan. Ennek a problémának a megoldása az egyik legégetőbb 

feladat. 

 Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógia az ellátott településeken élő, arra 

jogosult gyermekeknél, otthonukban, a telephelyen, illetve a Tagintézményben 

megszervezve valósul meg. 

 Iskolapszichológus a területen nincs, így a koordinációra sincs szükség. 

 A gyógytestnevelést eddig az intézmények nem igényetek. 

 

5. A pedagógusok munkafeltételei – tárgyi feltételek 

Az előző tanév szeptemberétől munkánkat más, kulturáltabb, a jogszabályi feltételeknek 

megfelelőbb épületrészben kezdhettük meg. A városi Önkormányzat időközben közfoglalkoztatási 

irodát kezdett működtetni az épület másik felében. Némi átalakítással részben leválasztásra 

kerültünk az épületen belül, mely csökkentette a munkánkat befolyásoló, esetleg nehezítő negatív 

körülményeket (pl.: hangoskodás). 

A helyiségek közül: 

 egy vezetői és adminisztrátori iroda 

 egy a pszichológus rendelkezésére áll  

 egy pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálatok végzésére, terápiára 

 egy vegyes funkciójú; tanári szoba, illetve szükség esetén vizsgáló is 

 egy teakonyha 

 egy kisebb szülői váró 

Továbbra is szükségünk lenne egy db normál méretű logopédiai tükörre, és egy db teljes alakos 

tükörre. A kartonok biztonságos és szakszerű tárolásához polcrendszer beépítése lenne szükséges. 

 

6. A közalkalmazottak továbbképzése 

 A szakmai fejlődést, valamint a diagnosztikai eszköztár bővülését szolgáló, pályázatok által 

támogatott képzések figyelemmel kísérése, azokon az engedélyezett legmagasabb 

létszámmal való részvétel. 

 Az EDUCATIO szervezésében diagnosztikai, informatikai és egyéb szakmai 

továbbképzéseken való részvétel, a lehető legnagyobb létszámmal a tanév folyamán. 

Csíkné Gábli Erika 2015. szeptember hónapban a WISC-IV intelligencia teszt alkalmazása 

képzésen vesz részt. 

 Belső továbbképzéseken, tájékoztatókon való részvétellel a szakmai kompetenciák 

fejlesztése. 

 További folyamatos önfejlesztés, ismeretek egymás közötti átadása szintén feladatunk. 

 

7. Munkaközösségek, Team, Önértékelési Munkacsoport, Fogadó óra 

 

Munkaközösségek 

A munkaközösségi értekezletek legtöbbjén részt veszünk,a  tapasztalatokat, szakmai ismereteket a 

munkaközösségi tagok átadják a team foglalkozásokon. A szakmai változtatások, új gyakorlatok 

beépítésre kerülnek a mindennapi gyakorlatba.  

- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés, 

konduktív pedagógiai ellátás – Varga Mária 

- Logopédiai ellátás – nincs tagunk szakember hiánya miatt 
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- Nevelési tanácsadás – Csíkné Gábli Erika 

- Szakértő bizottsági tevékenység – Szabó Ildikó 

- Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

gondozása – Varga Mária 

- Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás – felelős: Csíkné Gábli Erika 

- Gyógytestnevelés – nincs tagunk 

A munkaközösségek nyitottsága révén az érdeklődés függvényében más területeken is 

megjelenhetnek a kollégák.  

 

Team megbeszélések 
Szakmai team munka hetente keddi napokon, 14 – 16 óra között kerül megvalósításra. A 

Törökszentmiklósi Tagintézménnyel közös team tartása félévente két alkalommal tervezett, előre 

egyeztetett időpontban. 

 Témák: 

- vizsgálati kérelmek szétosztása, megbeszélése 

- esetmegbeszélés 

- aktualitások, kérdések 

- szakmai témák 

- a munkaközösségi értekezleten résztvevő munkaközösségi tagok, illetve érdeklődő kollégák 

szakmai beszámolója, információ átadás 

 

 Önértékelési munkacsoport 

 Az önértékelési munkacsoport tevékenységében a kijelölt munkatársunk aktívan részt vesz – Szabó 

Ildikó   

 A munkacsoport által kialakított eljárásrend a telephely működésrendjébe beépítésre kerül. A 

szükséges dokumentációk elkészítésére, a határidőkre fokozott figyelmet fordítunk, a kollégák a 

munkát segítik. 

 

Fogadó óra 

Minden hónap első hétfője: 15:30 – 16:30, ettől időpont egyeztetése alapján el lehet térni. Ennek 

célja a szülőkkel, pedagógusokkal való szorosabb kapcsolattartás formáinak gyarapítása, lehetőség, 

mellyel reméljük, hogy élnek is. 

 

8. Szakmai feladatok 

 

8.1.  Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás - fejlesztő nevelés – 

konduktív pedagógiai ellátás 

 

Személyi feltételek: 

- 1 fő főállású gyógypedagógus heti 7 órában látott el egyéb feladatai mellett korai 

fejlesztésben feladatot Tiszaroffon és Tiszabőn. Jelenleg egy gyermek beóvodázása 

megtörténik, másik esetben a vizsgálat folyamatban van. 

- Idén, amennyiben a gyermeklétszám marad vagy emelkedik, abban az esetben megbízási 

szerződéssel alkalmazott kolléga beszervezésével látom megoldhatónak az ellátást a 

jelenleg fennálló emberhiány miatt. 

- 1 fő konduktor megbízással heti 4 órában látja el az ellátásra jogosult gyermek 

mozgásfejlesztését Szolnokon a Liget Úti EGYMI-ben. 

 

     Feladatok: 

- A tanév közben érkező gyermekek szakszerű ellátásának megszervezése, lebonyolítása. 

- A gyermek állapotához/igényeihez legjobban alkalmazkodó helyszín és időpont 

biztosítása a telephely lehetőségeihez képest. Szükség esetén a tagintézménnyel való 

konzultáció.  



148 

 

- Szakszerű ellátás biztosítása. 

- A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, a szülők bevonása a gyermek fejlesztésébe, 

valamint betanítása az otthon végezhető feladatoknak, gondozási módszereknek. 

- Az egységes dokumentációk naprakész vezetése. 

- Értékelőlap elkészítése, a jogszabályban előírt határidőre való leadása. 

- Útiköltség térítéssel kapcsolatos ügyintézés. 

 

    Felelős: 

          a,)  Telephely-vezető felel: 

- Az ellátás megszervezéséért.  

- Az útiköltség térítéssel kapcsolatos ügyintézésért.  

- A szakértői véleményt kiállító Szakértői Bizottsággal való kapcsolattartásért. 

- A szakmai munka ellenőrzéséért. 

- Az egyéni dokumentációk ellenőrzéséért. 

- Az INYR-ben történő rögzítés ellenőrzéséért 

 

b,)  Az ellátó szakember felel: 

- A fejlesztési tervek elkészítéséért. 

- Az egyéni dokumentációk naprakész vezetéséért. 

- A szülőkkel való kapcsolattartásért. 

- A kontrollvizsgálatokhoz szükséges pedagógiai vélemények elkészítéséért. 

- Az értékelőlap elkészítéséért, a szülővel való ismertetéséért. 

- A statisztika elkészítéséhez szükséges dokumentációk vezetéséért, az adatok 

összesítéséért, és 2015. szeptember 15-ig való leadásáért. 

- Az INYR-ben való folyamatos rögzítésért. 

      

     Az ellenőrzés ütemezése: 

     Telephely – vezető: 

- Megbízással foglalkoztatott dolgozók dokumentációjának ellenőrzése havonként, a havi 

elszámolások elkészítésével párhuzamosan. 

- Főállású dolgozó dokumentációjának ellenőrzése félévenként. Foglalkozás látogatása a 

tanévben 2 alkalommal. 

- Óraszám teljesítés heti ellenőrzése főállású dolgozók esetében. 

- Értékelő lapok elkészítésének ellenőrzése 2016. június. 

 

     A 2015/2016-os tanévre tervezett esetszám: 

- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás: 2 fő 

- Fejlesztő nevelés: 0 fő 

- Konduktív pedagógiai ellátás: 1 fő 

 

8.2.  Szakértői bizottsági tevékenység 

 

Személyi feltételek: 

A szakértői bizottsági tevékenységet és a nevelési tanácsadás feladatát ugyanazok a 

gyógypedagógus és pszichológus szakemberek látják el, kötelező óraszámukat megosztva a 

feladatok között. 

- 1 fő főállású pszichológus – vizsgálati igénynek megfelelően 

- 1 fő főállású gyógypedagógus – heti 6 órában  

- 1 fő főállású gyógypedagógus – heti 6 órában – illetve vizsgálati igénynek megfelelően 

- megbízási szerződéssel dolgozó logopédus – a vizsgálati igényeknek megfelelően 

kiegészítő logopédiai vizsgálatok végzése (amennyiben lesz szakalkalmazottunk) 

 

     Feladatok: 
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- Szülő/gyám vagy nevelési-oktatási intézmény által kezdeményezett alapvizsgálat, illetve 

iskolai életre való alkalmasság vizsgálatának elvégzése a kérelem beérkezését követő 30 

napon belül, figyelembe véve a kiértesítésre vonatkozó szabályozást. 

- A 2015/2016-os tanévben felülvizsgálatra kötelezett gyermekek/tanulók vizsgálatának 

megszervezése és elvégzése. Szükség szerint az első felülvizsgálatnál az IQ profil újbóli 

vizsgálata a következő tesztekkel: MAWGYI-R, WISC-IV 

- A sajátos nevelési igény valószínűsítése során a szülő tájékoztatása, a dokumentumok 

(vizsgálati dokumentáció fénymásolata, tankerületi összegző vizsgálati vélemény, 

15/2013 EMMI rendelet kitöltött 1. számú és 4. számú melléklete) továbbítása a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény Szakértői 

bizottságához. 

- Ha sajátos nevelési igény nem valószínűsíthető, a szakértői vélemény megírása 21 napon 

belül meg kell történjen. A postázás a szülő részére tértivevénnyel történik. 

 

     Felelős: 

          a,)  Telephely - vezető felel: 

- A szakértői tevékenységhez szükséges óraszámok megtervezéséért, és azok 

felülvizsgálatáért a tanév folyamán beérkező vizsgálati kérelmek függvényében. 

- Az eljárásrend szakszerűségéért és jogszabályi megfelelőségéért. 

- A határidők betartásáért. 

- A szakértői vélemények jogszabálynak való megfeleléséért, valamint a tartalmi és formai 

megjelenésért. 

- A közigazgatási eljárások megindításáért. 

- A nevelési, nevelési-oktatási intézményekkel való kapcsolattartásért.  

- A gyermek/tanuló INYR-ben való rögzítéséért, annak ellenőrzéséért. 

 

b,)  Az ellátó szakember felel: 

- A szakértői vizsgálat szakszerű (az eljárásrendnek megfelelő) lebonyolításáért, a 

vizsgálat dokumentációjáért, a jegyzőkönyvek elkészítéséért. Ha szükséges, a kiegészítő 

vizsgálat megszervezésének elindításáért. 

- A szakértői vélemények precíz, jogszabályi előírásoknak megfelelő megírásáért. 

- A megírásra vonatkozó határidők betartásáért. 

- A szülők tájékoztatatásáért. 

- A gyermek/tanuló INYR-ben való rögzítéséért. 

- A statisztika elkészítéséhez szükséges dokumentációk vezetéséért, az adatok 

összesítéséért, és 2015. szeptember 15-ig való leadásáért. 

      

     Az ellenőrzés ütemezése: 

     Telephely vezető: 

- A szakértői tevékenység ellenőrzése folyamatos, mely magába foglalja a vizsgálati 

dokumentációk, illetve a szakértői vélemények rendszeres kontrollját, a jogszabály által 

meghatározott határidők, és az eljárásrend betartását. 

- Óralátogatás: a szakértői tevékenységbe bevont pedagógusok esetében a tanév folyamán 

két-két alkalommal. 

- Óraszám teljesítés heti ellenőrzése főállású dolgozók esetében. 

- INYR ellenőrzése. 

 

Főigazgató – az éves munkatervének megfelelően, az elmúlt két év ellenőrzési tapasztalatainak 

megfelelően.  

 

     A 2015/2016-os tanévre tervezett esetszám: 

- Alapvizsgálat: 40 

- Felülvizsgálat: 90 
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- Iskolai életre való alkalmasság vizsgálata: 50 

 

 

 

8.3.  Nevelési tanácsadás 

 

Személyi feltételek: 

A szakértői bizottsági tevékenységet és a nevelési tanácsadás feladatát ugyanazok a 

gyógypedagógus-pszichológusszakemberek látják el, kötelező óraszámukat megosztva a 

feladatok között. 

 

- 1 fő főállású pszichológus – a kötelező óraszámukban a szakértői tevékenységre 

felhasznált órák kivételével 

- 1 fő főállású gyógypedagógus – heti 15 órában, amennyiben a korai fejlesztés 

megbízással megoldott 

 

A pedagógiai terápiák a nevelési intézményekben heti rendszerességgel kiscsoportos formában 

történnek. a pszichés gondozás gyakorisága és időtartama a szakember megítélése alapján zajlik.  

 

A gyermekek érdekében intézményen belül team-munkát végzünk, ha szükséges felvesszük a 

kapcsolatot egyéb intézményekkel is. 

A gyermekjóléti szolgálattal továbbra is működtetjük Fegyverneken az esetmegbeszélő szakmai 

konzultációt havi rendszerességgel. 

 

     Feladatok: 

- a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív 

viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban 

részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása, 

- az intézmény nevelési tanácsadás feladatának keretében ellátásban részesülők esetében 

segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez 

és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, 

fejlődésének üteme indokolja, 

-  pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és szakértői vélemény készítése a 

szülő, a jogszabályban meghatározott esetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi 

szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények kérésére, 

- pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, 

a tanulónak, támogatja a család nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség 

esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását. 

- folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot, 

valamint gondozást végez 

- pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, és konzultációs 

lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére 

- kiemelt jelentőséget kap ebben a tanévben is a prevenció, valamint továbbra is biztosítani 

kívánjuk a csoportos és család terápiák lehetőségét 

 

     Felelős: 

          a,)  Telephely vezető felel    

- A gyógypedagógus ás pszichológus óraszámok meghatározásáért, az igények, és az 

intézmény lehetőségeinek figyelembevételével. 

- Az ügyfelek ellátásban való részvételének egyenlő esélyeiért (pl. nevelésbe vett 

gyermekek/tanulók esetében) 

- A szakmai munka ellenőrzéséért. 
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- Az egyéni dokumentációk ellenőrzéséért. 

- Az INYR-ben történő rögzítés ellenőrzéséért. 

- Intézményekkel való kapcsolattartásért. 

 

b,)  Az ellátó szakember felel: 

- A terápiás célok meghatározásáért, a gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógus a fejlesztési 

tervek elkészítéséért. 

- Az egyéni dokumentációk naprakész vezetéséért. 

- A szakterületi szakvélemények megírásáért. 

- A szülőkkel való kapcsolattartásért. 

- A gyermekekkel/tanulókkal foglalkozó szakemberekkel (pedagógus, családgondozó, 

védőnő, egyéb), és a szülővel/gyámmal lefolytatott tanácsadások megszervezéséért. 

- A gyermek/tanuló INYR-ben történő rögzítéséért. 

- A statisztika elkészítéséhez szükséges dokumentációk vezetéséért, az adatok 

összesítéséért, és 2015. szeptember 15-ig való leadásáért. 

 

 Az ellenőrzés ütemezése: 

Telephely vezető felel    

- Egyéni dokumentációk ellenőrzése félévente. 

- gyógypedagógusok esetében óralátogatás a tanévben két-két alkalommal. 

- Óraszám teljesítés heti ellenőrzése főállású dolgozók esetében. 

- INYR ellenőrzése. 

 

     A 2015/2016-os tanévre tervezett esetszám: 

- Pszichológiai terápia: 60 fő (tanácsadás: 7) 

- Gyógypedagógiai terápia: 60 fő, helyettesítő szakember esetén: 100 fő 

 

8.4.  Logopédiai ellátás 

 

Személyi feltételek: 

- Jelenleg csak megbízással dolgozó nyelv- és beszédfejlesztő kollégákban 

gondolkodhatunk (2 fő), számuk bővítése folyamatos szervezés alatt van 

- Induláskor ellátatlan településsel kell számolnunk 

 

     Feladatok: 

- Az ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének 

alapvizsgálatának szűrésének elvégzése. 

- A terápiába való bekerülés előtt részletes logopédiai, diagnosztikai vizsgálat elvégzése, a 

szakterületi szakvélemény megírása. Ha szükséges a vizsgálat eredményei alapján, más 

vizsgálati eljárások kezdeményezése (szakértői, pedagógiai, pszichológiai, orvosi) 

- Logopédiai terápiák megtartása, a jogszabályban előírtaknak megfelelően, heti 2 

alkalommal. 

- Ahol indokolt a gyermek tanácsadásba vétele. 

- Szülői konzultációs lehetőségek biztosítása. 

- Fejlesztési célok, tervek meghatározása. 

- Egységes precíz dokumentációvezetés. 

- A helyben történő ellátás folyamán fontos az óvodapedagógusok bevonása és 

tájékoztatása. 

- A hatékony pedagógiai terápia érdekében nem mondhatunk le a szülővel való 

együttműködésről. az otthoni gyakorlás, a szülői odafigyelés a hatékonyság legjobb 

növelő eszköze és módja. 

     Felelős: 

          a,)  Telephely vezető felel    
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- A logopédiai ellátás megszervezéséért, az egyenlő leterheltség biztosításáért. 

- Nevelési intézményekkel való kapcsolattartásért. 

- A szakmai munka ellenőrzéséért. 

- Az egyéni dokumentációk ellenőrzéséért. 

- Az INYR-ben történő rögzítés ellenőrzéséért. 

 

b,)  Az ellátó szakember felel: 

- A terápiás célok meghatározásáért, a fejlesztési tervek elkészítéséért. 

- Az egyéni dokumentációk naprakész vezetéséért. 

- A szakterületi szakvélemények megírásáért. 

- A szülőkkel való kapcsolattartásért. 

- A gyermekekkel/tanulókkal foglalkozó szakemberekkel (pedagógus, családgondozó, 

védőnő, egyéb), és a szülővel/gyámmal lefolytatott tanácsadások megszervezéséért. 

- A gyermek/tanuló INYR-ben történő rögzítéséért. 

- A statisztika elkészítéséhez szükséges dokumentációk vezetéséért, az adatok 

összesítéséért, és 2015. szeptember 15-ig való leadásáért. 

 

Az ellenőrzés ütemezése: 

Telephely vezető   

- Egyéni dokumentációk ellenőrzése félévente. 

- Óralátogatás a tanévben két-két alkalommal. 

- Óraszám teljesítés heti ellenőrzése főállású dolgozók esetében. 

- INYR ellenőrzése. 

 

Főigazgató – az éves munkatervének megfelelően, az elmúlt két év ellenőrzési tapasztalatainak 

megfelelően. 

 

      A 2015/2016-os tanévre tervezett esetszám: 

- Logopédiai ellátás 60 fő 

 

8.5.  Gyógytestnevelés 

- Jelenleg nincs jelzett igény az ellátás megszervezésére 

 

 8.6.  Óvodapszichológiai, iskolapszichológiai ellátás 

 

A telephely ellátási területén jelenleg nincs a nevelési oktatási intézményekben 

óvodapszichológus, illetve iskolapszichológus, így a jogszabály által előírt koordinációs 

feladatok ellátására nincs lehetőség. 

 

A nevelési tanácsadásra intézmények által beutalt gyermekek esetében, ha a problémák nem 

pszichés eredetűek, és óvodai-iskolai környezetben kezelhető problémák állnak a háttérben, 

csoportban történő megfigyeléssel, tanácsadással, konzultációval segítjük a gyermekek 

szüleit és a velük foglalkozó pedagógusokkal 

 

     A 2015/2016-os tanévre tervezett esetszám: 

- óvoda-, iskolapszichológiai ellátás: 5 fő 

 

8.7.   Tehetségazonosítás és gondozás 

 

Személyi feltételek:  
Az intézményben foglalkoztatott 1 fő pszichológus és 2 fő gyógypedagógus, egyéb 

tevékenységek mellett (szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás) tud részt venni a 

feladatellátásban. 



153 

 

 

     Feladatok: 

- tanácsadás, támogatás szülőknek 

- konzultáció pedagógusoknak 

- a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további 

megsegítésre irányítás 

- önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére 

 

    Felelős: 

          a,)  Telephely vezető felel    

- A tehetségazonosítás és gondozás megvalósításáért a tagintézményben. 

- Az intézményekkel való kapcsolattartásért.  

- A szakmai munka ellenőrzéséért. 

- Az egyéni dokumentációk ellenőrzéséért. 

- Az INYR-ben történő rögzítés ellenőrzéséért. 

 

b,)  Az ellátó szakember felel: 

- A tehetséges gyermek/tanuló személyiségfejlődésének támogatásáért. 

- A szülőkkel/pedagógusokkal való konzultációk, és tanácsadások megszervezéséért és 

lebonyolításáért 

- Az önismereti csoportokkal való szakmai munkáért. 

- Az egyéni dokumentációk naprakész vezetéséért. 

- A gyermek/tanuló/csoport INYR-ben történő rögzítéséért. 

- A statisztika elkészítéséhez szükséges dokumentációk vezetéséért, az adatok 

összesítéséért, és 2015. szeptember 15-ig való leadásáért. 

 

A 2015/2016-os tanévre tervezett esetszám: 

- Tehetségazonosítás és gondozás: 2 fő 

 

A nyári ütemterv: 

- a feladatellátás megszervezése, és lebonyolítása, az igényeknek megfelelően - felelős: a 

szakalkalmazottak, telephely vezető 

- augusztusban a folyamatos ellenőrzési feladatokon felül a terápiás feladatokhoz kapcsolódó 

kötelező dokumentáció ellenőrzése – felelős: telephely vezető 

- az éves statisztika előkészítése – felelős: ügyviteli alkalmazott,  

- a 2016-2017-es tanév előkészítése – felelős: telephely vezető 
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Feladatok Hónapok Felelős 

 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08  

Logopédiai 

szűrővizsgálatok 

            logopédus, nyelv- 

és beszédfejlesztők 

telephely vezető 

Részképesség-

szűrő vizsgálatok 

            gyógypedagógus, 

pszichológus 

telephely vezető 

Első szakértői 

vizsgálatok 
diagnózissal még 

nem rendelkező 

gyermekek/tanulók 

számára 

            gyógypedagógusok 

pszichológusok 

szükség esetén 

logopédus kollégák 

bevonása 

telephely vezető 

Felülvizsgálatok - 

Beilleszkedési 

tanulási magatartási 

nehézséggel küzdő 

gyermekek/tanulók 

számára 

            gyógypedagógusok 

pszichológusok 

szükség esetén 

logopédus kollégák 

bevonása 

telephely vezető 

Iskolai életre való 

alkalmasság 

vizsgálata 

            gyógypedagógusok 

pszichológusok 

szükség esetén 

logopédus kollégák 

bevonása 

telephely vezető 

Pszichológiai 

vizsgálatok 

            pszichológus 

telephely vezető 

Nevelési 

tanácsadás 

            gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus 

pszichológusok 

logopédus kollégák 

bevonása 

telephely vezető 

Tanácsadás, 

konzultáció – 

szülők, 

pedagógusok, 

gyermekvédelmi 

intézményekben, 

védőnői 

szolgálatnál 

dolgozó 

szakemberek 

számára 

            

érintett 

szakemberek 

 

Pedagógiai, 

gyógypedagógiai 
terápia – egyéni és 

kiscsoportos 

            

gyógypedagógusok 

telephely vezető 

Logopédiai terápia 

– egyéni és 

kiscsoportos 

            logopédus, nyelv- 

és beszédfejlesztők 

telephely vezető 

Korai fejlesztés, 

konduktív ellátás 

            a feladattal 

megbízott 
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          Szabó Ildikó 

         tagintézmény-igazgatóhelyettes, 

                    telephely-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyógypedagógus, 

konduktor  

telephely vezető 

Gyógytestnevelés 

ellátásának 

megszervezése – a 

csoportok 

kialakítása 

            

telephely vezető 

Ellenőrzés – 

Szakértői 

vélemények 

tartalmi és formai 

ellenőrzése 

            

telephely vezető 

Ellenőrzés – 

Munkaidő 

nyilvántartás, 

jelenléti ív, a 

kötelező óraszám és 

a kötött munkaidő 

ellenőrzése 

            

telephely vezető 

Ellenőrzés – a 

terápiás 

feladatellátásokhoz 

kapcsolódó 

kötelező 

dokumentáció 

ellenőrzése 

            

telephely vezető 

Ügyvitel, 

adminisztráció, 

adatkezelés 

            
ügyviteli dolgozó 

telephely vezető 
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Melléklet 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

2015/2016. évi Munkatervéhez 

 

Külső feladat-ellátási helyek 

(Mellékletben történő elhelyezésük a tanévenkénti változások követése miatt szükséges) 

 

Gyógytestnevelés, logopédia, nevelési tanácsadás, korai fejlesztés és fejlesztő nevelés feladat 

ellátási helyek:  

 

Jászberényi Tagintézmény:  

1. Felsőjászsági Óvodai Intézmény Jászágói Óvodai Tagintézménye, 5142 Jászágó, Petőfi út 

2. 

2. Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény, 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. 

3. Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 5054 

Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1. 

4. Jászárokszállási Városi Óvoda, 5123 Jászárokszállás, Dobó út és Lehel út 

5. Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Iskola, 5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

6. Jászberény Város Óvodai Intézménye Központi Óvodája, 5100 Jászberény, Bajcsy-

Zsilinszky u. 10.  

7. Jászboldogházai Mesevár Óvoda, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor u. 2.  

8. Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola, 5144 

Kossuth L. u. 1 

9. Jászdózsai Mocorgó Óvoda, 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 5. 

10. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola, Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye, 

5122 Jászdózsa, Széchenyi út 9. 

11. Felsőjászsági Óvodai Intézmény Jászfelsőszentgyörgyi Óvodai Tagintézmény, 5111 

Jászfelsőszentgyörgy, Tüzér u. 2. 

12. Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye, Napsugár Óvoda, 5126 Jászfényszaru, Kossuth 

Lajos u. 2. 

13. Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye, Szivárvány Óvoda, 5126 Jászfényszaru, Hunyadi 

út 2. 
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14. IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5126 Jászfényszaru, 

Szabadság u. 32.  

15. Felsőjászsági Óvodai Intézmény Poldermann Júlia Óvodai Tagintézmény, 5121 

Jászjákóhalma, Fő út 52. és Vas Gereben u. 13. 

16. Jászteleki Százszorszép Óvoda, 5141 Jásztelek, Szabadság út 57. 

17. Tündérkert Művészeti Óvoda, 5125 Pusztamonostor, Szabadság u. 26. 

 

Jászapáti Tagintézmény: 

1. Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5054 

Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1. 

2. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 5130 

Jászapáti, Vasút út 2. 

3. Alattyáni Óvoda, 5142 Alattyán, Szent István út 12. 

4. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola, Gerevich Aladár Általános Iskolai 

Tagintézménye, 5142 Alattyán, Szent István út 21.  

5. Jánoshidai Napsugár Óvoda, 5143 Jánoshida, Fő út 16. 

6. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézménye, 

5143 Jánoshida, Iskola út 2.  

7. Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény, 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. 

8. Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,  5130 Jászapáti, István király út 

12. 

9. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola, 5130 Jászapáti, Damjanich út 2. 

10. Jászdózsai Mocorgó Egységes Óvoda és Bölcsőde 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 5.-

névváltozás 

11. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola, Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye, 

5122 Jászdózsa, Széchenyi út 9. 

12. Jászkiséri Városi Óvoda, 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. 

13. Csete Balázs Általános Iskola, 5137 Jászkisér, Petőfi u. 1. 

14. Jászladányi Óvoda és Bölcsőde, 5055 Jászladány, Petőfi út 11. 

15. Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola, 5055 Jászladány, Hősök tere 7. 

16. Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye, 5055 

Jászladány, Baross u. 2. 

17. Gyermekvilág Óvoda, 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 106. 

18. Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 5136 Jászszentandrás, Mártírok 

út 23. 
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19. Jászteleki Százszorszép Óvoda, 5141 Jásztelek, Szabadság út 57. 

20. 20.Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti-5130 Jászapáti, Fő tér 2. 

 

Karcagi Tagintézmény: 

1. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium, 5300 Karcag, Varró u. 8. 

2. Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 5300 Karcag, Szentannai 

Sámuel u. 18. 

3. Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, 5300 

Karcag, Madarasi út 1-3. 

4. Madarász Imre Egyesített Óvoda, 5300 Karcag, Táncsics körút 17. 

5. Szent Pál Marista Általános Iskola, 5300 Karcag, Zádor út 3. 

6. Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, 5300 Karcag, Kálvin u. 2. 

7. Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 5300 Karcag, Szabó József u. 1. 

8. Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kováts Mihály Általános Iskolai 

Tagintézménye, 5300 Karcag, Kálvin u. 9. 

9. Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kiskulcsosi Általános Iskolai 

Tagintézménye, 5300 Karcag, Kisújszállási u. 112. 

10. Karcagi Arany János Általános Iskola, 5300 Karcag, Arany János u. 15-2. 

11. Györffy István Katolikus Általános Iskola, 5300 Karcag, József Attila u. 1. 

12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 5310 

Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 37.  

13. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium, 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1. 

14. Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és 

Általános Iskola, 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 

15. Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola, 5310 Kisújszállás, Arany 

János u. 1/a.  

16. Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája, 5310 Kisújszállás, Ifjúság útja 2. 

17. Összevont Óvodai Intézmény, 5321 Kunmadaras, Petőfi u. 11. 

18. Kunmadarasi Református Általános Iskola, 5321 Kunmadaras, Kálvin út 2. 

19. Kunmadarasi Általános Iskola, 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 5. 

20. Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 5331 Kenderes, Szent István út 

27. 

21. Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde,5331 

Kenderes, Szent István út 36. 
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22. Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, 5331 

Kenderes, Szent István út 60. 

23. Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola, 5309 Berekfürdő, IV. Béla király út 1. 

24. Berekfürdő Községi Önkormányzat Csicsergő Óvoda, 5309 Berekfürdő, Fürdő u. 9. 

 

Kunszentmártoni Tagintézmény: 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Kollégium és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5.  

2. Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola 5430 Tiszaföldvár, Ószőlő Fő út 3. 

3. Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola, 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos u. 116-

120.  

4. Homoki Általános Iskola, 5461 Tiszaföldvár-Homok, Döbrei János út 133. 

5. Belterületi Óvoda, 5430 Tiszaföldvár, Szondi V. út 6/a 

6. Vadárvácska Óvoda, 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 124. 

7. Homoki Óvoda, 5461 Tiszaföldvár, Döbrei J. út 129. 

8. Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Nagyrévi Telephely, 5463 Nagyrév, Árpád út 36/a. 

9. Nagyrévi Óvoda, 5463 Nagyrév, Árpád út 36. 

10. Cibakházi Napsugár Óvoda, 5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 18. 

11. Cibakházi Damjanich János Általános Iskola, 5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 40. 

12. Tiszakürti Körzeti Általános Iskola, 5471 Tiszakürt, Fő utca 2. 

13. Tiszakürt Óvoda, 5471 Tiszakürt, Felszabadulás út 9. 

14. Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye 5475 Csépa, Béke út 

118/b. 

15. Vackor Művészeti Óvoda, 5475 Csépa, Béke út 133/E 

16. Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő Napközi otthonos Óvoda, 5465 Cserkeszőlő, Szinyei út 1. 

17. Cserkeszőlő Petőfi Sándor Általános Iskola, 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre út 1. 

18. Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, 5476 Szelevény, Petőfi Sándor 

út 13. 

19. Hétszín virág Óvoda, 5476 Szelevény Kossuth Út 8. 

20. Tiszainoka Óvoda, 5464 Tiszainoka, Felszabadulás út 24. 

21. Tiszasas Óvoda, 5474 Tiszasas, Rákóczi út 3. 

22. Cserkeszőlő Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézmény, 5474 Tiszasas, 

Rákóczi út 26. 

23. Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430 Tiszaföldvár, 

Kossuth út 122. 
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24. Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola, 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos 

utca 37. 

25. Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 5440 Kunszentmárton, 

Deák Ferenc utca 4. 

26. Kunszentmárton Szent Anna Katolikus Óvoda, 5440 Kunszentmárton, Csongrádi út 18. 

27. Kunszentmárton Önkormányzati Óvoda, 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 2. 

28. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Deák Ferenc utcai Óvodai Egysége, 

29. 5440 Kunszentmárton, Deák Ferenc u. 4. 

30. Öcsödi József Attila Általános Iskola, 5451 Öcsöd, Köztársaság út 37-39. 

31. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 5451 Öcsöd Vörösmarty út 25/a 

 

Mezőtúri Tagintézmény: 

1. Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda 

5400 Mezőtúr, Kossuth L. út 2. 

2. Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 1. 

3. Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola 5420 

Túrkeve, József A. u. 23. 

4. Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 

15. 

5. Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Mátyás K. út 3. 

6. Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5411 Kétpó, Almásy tér 2. 

7. Mezőtúri Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola, Kossuth Lajos Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája 

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos utca 82. 

8. Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 5400 Mezőtúr, 

Dózsa György utca 17. 

9. Mezőtúri Városi Intézmény - Csoda-vár Központi Óvoda, 5400 Mezőtúr, Zrínyi út 1. 

10. Mezőtúri Városi Intézmény - Csoda-vár Központi Óvoda Mesekert Tagintézménye 5400 

Mezőtúr, Kiss János út 64. 

11. Mezőtúri Városi Intézmény - Csoda-vár Központi Óvoda Százszorszép Tagintézménye 

5400 Mezőtúr, Rákóczi u. 28. 

12. Mezőtúri Városi Intézmény - Csoda-vár Központi Óvoda Harmatcsepp Tagintézménye 

5400 Mezőtúr, Vásár út 37. 

13. Mezőtúri Városi Intézmény - Csoda-vár Központi Óvoda Gyermek-kert Tagintézménye 

5400 Mezőtúr, Földvári út 61. 
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14. Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 5420 Túrkeve, Petőfi tér 6. 

15. II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 40. 

 

 

Szolnoki Tagintézmény: 

1. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 5000 Szolnok, Gorkij utca 

47. 

2. Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 5000 

Szolnok, Széchenyi István körút 10. 

3. Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. 

4. Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 22. 

5. Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola, 5000 Szolnok, Fiumei utca 5. 

6. Kassai Úti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 5000 Szolnok, Kassai út 

17. 

7. Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 5000 

Szolnok, Nagy Imre körút 20. 

8. Szegő Gábor Általános Iskola, 5000 Szolnok, Templom út 6. 

9. Liget Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Fejlesztő Nevelést - Oktatást Végző Iskola 

és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 5000 Szolnok, Liget utca 10. 

10. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti 

Iskola, 5000 Szolnok, Kassai út 29. 

11. Varga Katalin Gimnázium, 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. 

12. Szolnoki Széchenyi István Gimnázium, 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16.  

13. Verseghy Ferenc Gimnázium 5000 Szolnok, Tisza park 1. 

14. Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola 5084 Rákócziújfalu, Petőfi Sándor út 17-19 

15. Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5085 

Rákóczifalva, Szabadság tér 1. 

16. Tószegi Általános Iskola 5091 Tószeg, Rákóczi út 30.  

17. Martfűi József Attila Általános Iskola 5435 Martfű, Május 1. út 2. 

18. Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 45. 

19. Endre Király Általános Iskola, 5092 Tiszavárkony, Iskola út 7. 

20. Szolnok Városi Óvodák, Eszterlánc Tagintézmény, 5000 Szolnok, Krúdy Gy. u. 129. 

21. Szolnok Városi Óvodák, Hétszínvirág Tagintézmény, 5000 Szolnok, Fiuemi út 1-3. 

22. Szolnok Városi Óvodák, Manóvár Tagintézmény, 5000 Szolnok, Bajtárs út 8. 
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23. Szolnok Városi Óvodák, Munkácsy Úti Tagintézmény, 5000 Szolnok, Munkácsy út 17. 

24. Szolnok Városi Óvodák, Zengő Tagintézmény, 5000 Szolnok, Czakó Elemér út 4. 

25. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda - Szent 

Kinga Katolikus Tagóvodája, 5062 Kőtelek, Zrínyi u. 10-12. 

26. Játékvár Óvoda és Bölcsőde, Martfű, Munkácsy út 79. 

27. Kossuth Úti Óvoda, 5435 Martfű, Kossuth u. 22-24. 

28. Május 1. úti Óvoda, 5435 Martfű, Május 1. út 19. 

29. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 

Cseresznyevirág Katolikus Tagóvoda, 5065 Nagykörű, Május 1. út 7. 

30. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, 5065 

Nagykörű, Rákóczi út 22-24. 

31. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde, 5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 60.. 

32. Rákócziújfalui Mesevár Óvoda, 5084 Rákócziújfalu, Petőfi S. u. 15-17. 

33. Szajoli Tiszavirág Óvoda, 5081 Szajol, Szent István király u. 70. 

34. Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 5081 Szajol, Kölcsey F. u. 45. 

35. Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 5094 Tiszajenő, Széchenyi út 28. 

36. Tiszavárkonyi Egységes Óvoda és Bölcsőde, 5092 Tiszavárkony, Somogyi B. út 18. 

37. Besenyszög-Tiszasüly Vackor Óvoda, 5061 Tiszasüly, Móra F. u. 26. 

38. Tószegi Óvoda, 5091 Tószeg, Hősök tere 4. 

39. Endre Király Általános Iskola Vezsenyi Általános Iskolai Tagintézménye, 5093 Vezseny, 

Kossuth u. 1-3. 

40. Városmajor Úti Bölcsőde, 5000 Szolnok, Városmajor út 33. 

41. Nagykörűi Bölcsőde, 5065 Nagykörű, Május 1. út 2. 

42. Eszterlánc Óvoda, 5071, Besenyszög, Vasvári Pál u. 4. 

43. Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, 

5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 7. 

44. Vezseny Községi Óvoda, 5093 Vezseny, Kossuth utca 1-3. 

45. Mesevár Családi Napközi, 5000 Szolnok, Rák u. 33. 

 

Újszászi Telephely: 

1. Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, 5052 Újszász Bajcsy-Zs. út 16. 

2. Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, 5052 Újszász Iskola út 8. 

3. Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 5052 Újszász Kossuth út 13. 

4. Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma, 5052 

Újszász Dózsa György út 23. 
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5. Eszterlánc óvoda II. sz. Tagintézmény Szászberek, 5053 Szászberek Móricz Zs. út 3.  

6. Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola, 5051 Zagyvarékas Alkotmány út 20. 

7. Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda, 5051 Zagyvarékas, Gyimesi út 3. 

 

 

Tiszafüredi Tagintézmény: 

1. Hat Szín Virág Óvoda Tiszaigari Tagóvoda, 5361 Tiszaigar, Petőfi út 28. 

2. Hat Szín Virág Óvoda Sárgarigó Tagóvoda, 5362 Tiszaörs, Kossuth út 12. 

3. Hat Szín Virág Óvoda Nagyiváni Tagóvoda, 5363 Nagyiván, Hősök tere 2. 

4. Tiszafüredi Óvodák 5350 Tiszafüred, Örvényi út 43/a. (Nyitnikék és Cseperedő Tagóvoda) 

5. Tiszaszentimre Napsugár Óvoda, 5322 Tiszaszentimre, Rózsa út 1. 

6. Hat Szín Virág Óvoda Tiszaderzsi Tagóvoda, 5243 Tiszaderzs, Béke tér 2. 

7. Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda, 5244 Tiszaszőlős, Szabadság tér 4. 

8. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda, 5350 Tiszafüred, Szőllősi 

út 1. (óvoda) 

9. Bán Zsigmond Református Általános Iskola és Óvoda, 5350 Tiszafüred, Fő út 2. (óvoda) 

10. Kossuth Lajos Gimnázium Balkay Pál Általános és Szakiskola, 5362 Tiszaörs, Rákóczi út 

7-9. 

11. Kossuth Lajos Gimnázium Nagyiváni Általános Iskola, 5363 Nagyiván, Fő út 65. 

12. Kossuth Lajos Gimnázium Vasvári Pál Általános Iskola, 5322 Tiszaszentimre, Kisfaludy 

köz 1. 

13. Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskola, 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 2. 

14. Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaszőlősi Általános Iskola, 5244 Tiszaszőlős, Alkotmány út 

12. 

15. Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaderzsi Általános Iskolája, 5243, Tiszaderzs, Fő út 22. 

16. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium, 5350 

Tiszafüred, Baross út 36. 

17. Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaigari Általános Iskola, 5361, Tiszaigar, Petőfi út 10-12. 

18. Karcagi Szakképzési Centrum Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola, 5350 

Tiszafüred, Ady E. út 4. 

19. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda, 5350 Tiszafüred, Fő út 

26. (iskola) 

20. Bán Zsigmond Református Általános Iskola és Óvoda, 5350 Tiszafüred, Fő út 2. (iskola) 

21. Tiszafüredi Bölcsőde, 5350 Tiszafüred, Örvényi út 43/a. 

22. Tomajmonostora Csillagszem Óvoda, 5324 Tomajmonostora Széchenyi út 64. 
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23. Hat Szín Virág Óvoda 5241 Abádszalók, Kölcsey út 4. 

24. Hat Szín Virág Óvoda Abádszalóki Tagóvoda, 5241 Abádszalók, Dobó út 12. 

25. Recsky Klára ÁMK Óvodai Intézményegység, 5235 Tiszabura, Bán Sámuel út 2. 

26. Kossuth Lajos Gimnázium Tomajmonostora Általános Iskola, 5324 Tomajmonostora, 

Széchenyi út 59. 

27. Kovács Mihály Általános Iskola, 5241 Abádszalók, István király út 1. 

28. Tiszabura Általános Iskola, 5235 Tiszabura, Kossuth L. út 62. 

29. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 5241 Abádszalók, Vörösmarty út 33. 

 

Törökszentmiklósi Tagintézmény: 

1. Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény, Százszorszép Tagintézménye, 5200 

Törökszentmiklós, Herman Ottó  u. 2/a. 

2. Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény, Nyitnikék Tagintézménye, 5200 

Törökszentmiklós, Damjanich u. 23. 

3. Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény, Napfény Tagintézménye, 5200 

Törökszentmiklós, Bajcsy - Zsilinszky  u. 9. 

4. Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény, Aranyalma Tagintézménye, 5200 

Törökszentmiklós, Almássy út 9. 

5. Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény, Aranykapu Tagintézménye, 5200 

Törökszentmiklós, Arany J. u. 22. 

6. Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény, Napraforgó Tagintézménye, 5200 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos  u. 21. 

7. Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény, Tulipánkert Tagintézménye, 5200 

Törökszentmiklós, Hunyadi út 14. 

8. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda - Szent 

Kristóf Katolikus Tagóvoda, 5200 Törökszentmiklós,  Kossuth Lajos u. 167.  

9. Napsugár Művészeti Modellóvoda, 5083 Kengyel, Áchim u. 12.  

10. Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Óvodájának Tiszatenyői 

Tagóvodája, 5082 Tiszatenyő, Dózsa György u. 51. 

11. Tiszapüspöki Óvoda, 5211 Tiszapüspöki, Fő u. 91.  

12. Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Óvodája, 5412 Kuncsorba, József 

Attila u. 10/a. 

13. Tiszatenyői Szent István Általános Iskola, 5082 Tiszatenyő, Petőfi Sándor u. 6-8. 

14. Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola, 5083 Kengyel, Kossuth Lajos u. 100. 
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15. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda – Pánthy 

Endre Katolikus általános Iskola Tagintézmény, 5200 Törökszentmiklós,  Petőfi Sándor u. 

52. 

16. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda 5200 

Törökszentmiklós,  Almásy u. 1. 

17. Hunyadi Mátyás Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 5200 

Törökszentmiklós, Hunyadi utca 6. 

 

 

Fegyverneki Telephely: 

1. Fegyvernek Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88. 

2. Orczy Anna Általános Iskola 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 

3. Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye 5231 

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. 

4. Orczy Anna Általános Iskola Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézménye 5222 

Örményes Iskola út 24. 

5. Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Óvodája Napsugár Tagóvoda 

5222 Örményes, Iskola út 23. 

6. Margaréta Óvoda, 5232 Tiszabő, Fő út 74. 

7. Platánfa Óvoda 5233 Tiszagyenda, Ady E. utca 6. 

8. Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszagyendai Tagintézménye 

5234 Tiszagyenda, Ady E. utca 6. 

9. Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda 5234 Tiszaroff, Szabadság út 39/b. 

 


