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Kedves Kollégák! 

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tájékoztatóját olvashatjátok.  

Hatodik alkalommal jelentetjük meg ezt a kiadványt, olyan  céllal, hogy közérdekű   

információkat közöljünk, tájékoztatást adjunk olyan témákban, amelyek a Közalkalmazotti 

Tanács feladatkörébe tartozóak, de mindegyikőnket érinthetik.  

A kapcsolattartás formája a következő e-mail: kt5.tajekoztato@gmail.com 
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2015. június 

7. Tájékoztató kiadvány 

 
A szokásos ötödikei közreadás helyett, sajnos most később, csak 06. 15-én továbbítjuk a 

kiadványt. 

 
Tartalom: 

I. Tagintézményi információk folytatása: a JNSZMPSZ Jászberényi, Karcagi, 

Kunszentmártoni Tagintézmények a tagintézmény-igazgatók és a Fegyverneki és 

Újszászi Telephely a telephely-vezetők véleményének tükrében 

II. Egyéb információk 

 

 

I. Tagintézményi információk: 

Az informatív, tájékoztató tevékenységet szeretnénk azzal segíteni, hogy a 

Tagintézmények igazgatóival és a telephelyek vezetőivel beszélgetés, vagy e-mailes 

üzenetváltást követően körképet adunk arról, hogy ki mit tart a szűkebb munkahelyi 

közössége erősségének és fejlesztendő területének.  

A májusi számban a Tiszafüredi, Mezőtúri, Törökszentmiklósi, Szolnoki Tagintézmények 

igazgatói véleményét már közöltük.  

Folytatjuk a következő írásokkal: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye 

a Jászság fővárosában, Jászberényben található, jól megközelíthető helyen, a város 

központjában. Ellátási körzetünkbe 18 jász település gyermekei, tanulói tartoznak- sajnos a 

Jászapáti Szakszolgálat még mindig nem jött létre, - ami rengeteg feladatot ad 

intézményünknek. 
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Tárgyi feltételeink kapcsán még mindig nehézség, hogy épületünk nem igazán alkalmas a 

szakszolgálati feladatok ellátására, kevés a helyiségek száma, lépcsőnk fokozottan 

balesetveszélyes. Eszközellátottságunk a tanév elejéhez képest javult, két új fénymásolót és 

egy laptopot is kaptunk, de további fejlesztések (pl. tesztek, folyamatos festékpatron 

utánpótlás) szükségesek lennének. 

Személyi állományunkat tekintve 15 főállású kolléga mellett 12 óraadó kolléga segítségével 

tudjuk ellátni a megnövekedett feladatokat. Örömünkre szolgál, hogy egy pszichológus és egy 

gyógypedagógus munkatárssal növekedett az intézmény főállású alkalmazottainak száma, 

ugyanakkor egy pszichológusunk, egy logopédusunk és egy gyógypedagógusunk tartósan 

távol van, aktív állományunkból pedig ketten továbbtanulnak.  

Intézményünk legfőbb erőssége a gyermekközpontúság, a kollektíva rendkívüli munkabírása, 

tenni akarása, a minőségi munkavégzés, a rugalmasság mind az emberi, mind a szakmai 

kapcsolatokban. 

Pozitívum továbbá a partnerintézményekkel való jó együttműködés, a lehetőségekhez mérten 

a partnerek igényeinek minél teljesebb körű kielégítése. 

Nehézség az ellátott populáció magas létszáma, valamint az egyre növekvő adminisztrációs 

terhek. (Pappné Szabó Gabriella, mb. tagintézmény-igazgató) 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményének 

illetékessége kiterjed a Karcag Járás területén lévő települések gyermekeire, tanulóira, a 

gyermekek szüleire és a köznevelési intézményekre. A járás települései: Karcag, Kunmadaras, 

Berekfürdő, Kisújszállás, Kenderes. Az ellátási területünkön 12 általános iskola, 5 összevont 

óvodai intézmény és óvoda valamint 6 középiskola működik. 

Szakalkalmazotti közösségünket 9 fő alkotja: 3 fő gyógypedagógus, 2 fő pszichológus, 3 fő 

logopédus, 1 fő gyógytestnevelő. Munkánkat egy ügyviteli alkalmazott és egy takarító segíti. 

Részmunkaidős alkalmazott 1 fő 4 órában, a megbízási szerződéssel foglalkoztatott kollégák 

száma: 10 fő, ők összesen 53 órában látnak el különböző szakfeladatokat. 

A Tagintézmény 2013. októberétől működik jelenlegi ügyviteli telephelyén, mely a Kádas 

György Általános Iskola épületének földszinti oldalszárnya. A szakszolgálat alapterülete 

ideális a feladatellátás szempontjából. A tágas folyosó, igazgatói szoba, iroda, tárgyaló, 5 

vizsgáló-terápiás szoba, mozgásfejlesztő szoba, személyzeti mosdó, felnőtt mosdó, 

gyermekmosdó és irattár megfelelő feltételt biztosítanak a szakmai munka mellett a szülők és 

a gyermekek szakszolgálatban várakozással töltött idejének jó színvonalú, kényelmes 

eltöltéséhez. A helyiségek berendezése nem újszerű, esetenként hiányos, megrongálódott. 

Eszközparkunk fejlesztésre szorul, kiegészítést igényel. A terápiás munkához szükséges 

eszközök jobb színvonalon biztosítottak, viszont a vizsgáló, diagnosztikai munka 

eszközkészlete hiányos, mely elsősorban a szakértői bizottsági tevékenységet és a logopédiai 

ellátást érinti. 
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Alapfeladataink közül jelenleg szakemberhiány (1 betöltetlen pszichológus álláshely) miatt az 

iskolapszichológiai, óvodapszichológiai feladatok koordinációja és a tehetséggondozás 

szünetel. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, a fejlesztő 

nevelés feladat ellátási területek Tagintézményünkben sajátos arculattal rendelkeznek. 

Karcagon működik a „Gólyafészek Otthon” (Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Fogyatékosok 

Otthona), mely súlyosan és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok gondozását, ellátását 

biztosítja. Gyógypedagógusaink a Gólyafészek Otthonban is végzik a korai fejlesztést és a 

fejlesztő felkészítést, mindamellett, hogy a szakszolgálat telephelyén valamint gyermekek 

lakóhelyén (mely több települést érint) is folyik a fejlesztő munka. Ez a feladat a 

gyermeklétszám tekintetében egyre nagyobb kihívást jelent számunkra. 

Tagintézményünk közösségét dinamikus, lendületes munkavégzés jellemzi. Magas szakmai 

képzettséggel rendelkezünk, több kolléga elmélyült, sok-sok éves tapasztalatával segíti a team 

munkát. Folyamatos a továbbképzésre, megújulásra törekvés, jelenleg egy kolléga logopédia 

szakon tanul és egy fő gyógypedagógus szakvizsga megszerzésére irányuló képzésen vesz 

részt. 

A 2014/15-ös tanév számunkra több fordulatot is hozott. A vezetőcsere és négy 

szakalkalmazott személyében történt változás után arra törekedtünk, hogy egy összetartó, 

igazi szakmai közösséggé formálódjunk. A Főigazgatóságtól és a Székhelyintézménytől 

kapott segítségnek köszönhetően a jelentős átalakulások után úgy gondoljuk, hogy 

eredményesen, együttműködésben tudjuk végezni munkánkat.  

 

A Jász – Nagykun –Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni 

Tagintézménye 17 éve kezdte el működését. Az eltelt évek során számos változást éltünk 

meg. Jelenleg a Kunszentmártoni Járás gyermekeit, tanulóit látjuk el.  

A 11 település 25 intézményének szolgáltatunk.   

Ellátott települések:  

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

Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas  

A Tiszazugban jelentős távolságok vannak. Utazó logopédusaink nagyon változó 

körülmények között végzik munkájukat (pl. öltöző, művelődési ház foglalkoztató terme, stb.) 

a szülők megelégedésére. Munkánkat egy szolgálati gépjármű segíti. A többi feladatellátáshoz 

saját gépkocsijukat használják a kollégák.   

 

Humánerőforrás alakulása:  

- 2 főállású logopédus  

- 1 fő nyugdíjas logopédus heti 10 órában megbízási szerződéssel 

- 2 főállású gyógypedagógus (ebből 1 fő mb. vezető heti 4 órában) 

- 1 fő gyógypedagógus megbízási szerződéssel 

- 2 főállású pszichológus (egyik betöltetlen, gyesen van a kolléganő) 

- 1 főállású gyógytestnevelő  

- 6  fő gyógytestnevelő megbízási szerződéssel 

- 1 főállású adminisztrátor  

- 1 fő adminisztrátor (közfoglalkoztatott) 
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- 1 fő konduktor heti 5 órában megbízási szerződéssel  

- 1 főállású részmunkaidős takarítónő  

 

A főállású dolgozók közül 3 fő rendelkezik szakvizsgával.  

Munkatársaim aktív résztvevői a szakmai munkaközösségnek. Munkájukról tájékoztatást 

adnak a TEAM-ek alkalmával. Ezt egészíti ki a munkaközösség vezetők által készített 

emlékeztetők. Köszönjük a részletes információt. Ebben a tanévben tervezhetőbbé vált a 

munka, mert valamennyi foglalkozás az esetleges változásokkal együtt ütemezetten történt.  

Tagintézményünk erőssége, hogy nyugodt, barátságos légkörben fogadjuk a hozzánk forduló 

gyermekeket/tanulókat. A szülőkkel, partner intézményekkel kiváló szakmai kapcsolatot 

alakítottunk ki. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk eleget tenni az intézmények 

meghívásainak. Nehézségeink között szerepel a nem megfelelő tárgyi feltétel a 

Kunszentmártoni telephelyünkön. Továbbra sem megoldott az internet, fűtés, mosdó 

használat, a szolgálati gépjármű elhelyezése. Eszköz állományunk az elmúlt 2 évben - ha 

lassú ütemben is, de gyarapodott: 1 laptop, 1 számítógép, 2 db nyomtató, 1 db monitor, 

fejlesztő játékok.  

Vezetői munkámat azzal a megelégedettséggel adom át az utódomnak, hogy egy kiváló, 

szakmailag, emberileg „jól működő” csapatot sikerült összekovácsolni. Ezt igazolja a 

Tagintézménynél végzett ellenőrzés is. (Kovács Imréné mb. tagintézmény-igazgató) 

 

A Fegyverneki Telephely a Törökszentmiklósi Tagintézmény telephelye.  Alkalmazotti 

közösségünk kicsi, rendkívül összetartó, egymást segítő. 

2 főállású gyógypedagógus, 1 főállású pszichológus, 1 főállású szakvizsgázott tanító alkotja 

jelenleg állandó szakalkalmazotti teamünket.  

1 főállású logopédusunk GYES-en van, őt jelenleg 4 fő, megbízási szerződéssel dolgozó 

munkatárs helyettesíti. Egy fő megbízott konduktort is foglalkoztatunk. 

Munkánkat főállású adminisztrátor és egy félállású takarító segíti.  

 

Közösségünkre jellemző az összeszokottság, a rugalmasság, az új dolgok iránti kíváncsiság. A 

szakképzettségi összetételt tekintve a szakszolgálati feladatok közül a szakértői bizottsági 

tevékenységet, a nevelési tanácsadást valamint a korai fejlesztést teljes mértékben le tudjuk 

fedni az általunk ellátott 5 településen.  

Az intézmény idén szeptembertől új épületbe költözhetett, mely a feladatnak valamint a 

kliensek igényeinek sokkal megfelelőbb, mint a korábbi „mostoha” körülmények. Az 

épületrész, melyet a város bocsátott rendelkezésre egy impozáns, eredeti funkcióját tekintve 

kúria volt. Tágas, világos, jól megközelíthető, a város központjában található, melyhez 

növényzetdús kert is tartozik, nagy terasszal. 

Esztétikailag törekszünk az igényes belső kialakítására, funkcionálisan azonban bútorzatunk, 

eszközparkunk jelentősen leromlott állapotú, hiányos. Szekrényekre, székekre, asztalokra, 

irodai bútorokra lenne szükségünk. Ugyanez mondható el a számítógép parkunkról is.  

Az ellátást tekintve folyamatos nehézségünk a logopédiai ellátás biztosítása, mely országosan 

is gondot jelent. Előre láthatólag továbbra is megbízási szerződéssel foglalkoztatottak 
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bevonásával tudjuk valamelyest kezelni a kialakult helyzetet. Szükségünk lenne 

mozgásfejlesztő szobára, de erre nincs lehetőségünk, mert több helyiséget nem bocsátottak 

rendelkezésünkre a város részéről. 

Kíváncsian várjuk, hogy az épület másik részébe az Önkormányzat milyen tevékenységet 

folytató egységet kíván költöztetni. Reméljük, hogy munkánkat, az ellátás nyugalmát nem 

zavaró, nem akadályozó munkaforma kerül a szomszédunkba. Amennyiben munkánkkal nem 

összeegyeztethető tevékenység beindítása történik, úgy telephelyi feladatellátásunk további 

nehézségekbe ütközik. Ennek elkerülésén dolgozik a Főigazgatóság és a tankerület. (Szabó 

Ildikó, telephely-vezető) 

 

JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye 

erősségei és fejlesztendő területei a SWOT- analízis tükrében:  

Erősségei: 

 

 A szakemberek pozitív 

tulajdonságai: pl. munka iránti 

elhivatottság, szeretet, türelem a 

gyerekekkel, kollégákkal, szülőkkel 

szemben, lelkiismeretes és kitartóan 

végzett munka, a problémák 

rugalmas kezelése. 

 A pedagógus szakma rendszerszerű 

átlátása. 

 A különleges figyelmet és 

bánásmódot igénylő 

gyermekek/tanulók pártfogása. 

 A különböző szakterületek egyedi és 

ugyanakkor egymást kiegészítő 

egységet alkotó szervezeti 

tulajdonsága. 

 Több továbbképzésre van 

lehetőségünk, melyek segítségével 

piacképesebbé tehetjük tudásunkat a 

hatékonyabb és színvonalasabb 

munkavégzés érdekében 

 Jól kiépített kapcsolati rendszer az 

ellátandó települések többségi 

intézményeivel, a megyei 

székhelyintézménnyel és 

tagintézményekkel 

 Jelentős megújuló átalakulás a 

szakértői bizottsági tevékenység 

területén 

Gyengeségei: 

 

 Személyi feltételek hiánya. 

 Tárgyi feltételek hiánya. 

 Az ellátandó klientúra bizonyos részének 

alul szocializáltsága. 

 Kiégés veszélye. 

 Túl sok adminisztráció 
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II. Egyéb információk: 

 

Köszönjük mindegyik tagintézmény-igazgató és telephely-vezető közreműködését, 

tájékoztatását az intézményük aktuális helyzetéről. 

 

A 2014-15-ös tanév utolsó KáTéTé 5 kiadványát különösen ajánljuk figyelmetekbe. Terveink 

szerint ezt majd július elején tudjuk közzétenni. 

Főigazgató Asszony és a Főigazgató - helyettesek véleményét közöljük a Szakszolgálat 

erősségei, fejlesztendő területei témakörök kapcsán.  

 

 

 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács tagjai 

Problémák: 

 Korlátozott anyagi lehetőségek 

 A Telephelyen öten dolgozunk, és 

ahol a szakemberek létszáma kevés, 

ott a leosztott feladatok mennyisége 

egy-egy dolgozóra arányosan több. 

 Nyári folyamatos nyitva tartás: nem 

korrekt az ellátott 

gyermekekkel/tanulókkal szemben, 

hiszen nekik is joguk van a nyári 

pihenéshez (hátrányos 

megkülönböztetés). 

Lehetőségek: 

 Leterheltség csökkentése. 

 Kikapcsolódásra, feltöltődésre több idő 

biztosítása. 

 Megfelelő eszközök biztosítása az ellátandó 

feladatokhoz 

 Státuszok biztosítása, több szakember 

alkalmazása. 


