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I. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Munkaterve a 

2018/2019. tanévre 

Csibi Enikő 

főigazgató 

 

 

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 a 

kliensi 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 intézményünk rendelkezik. Mindezek alapos 

ismerete és elemzése a Jász – Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat eredményes és 

hatékony működésének 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 hit nélkül nem 

lehet eredményes. 

 

1. A megyei pedagógiai szakszolgálati feladatellátás bemutatása 

 

1.1 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), érvényes Szervezeti és 

Működési Szabályzata (SZMSZ), a Közalkalmazotti Szabályzat (KSZ), a szakterületi 

protokollok, a szakalkalmazottak által elfogadott folyamatleírásokat tartalmazó Eljárások 

Kézikönyve (EKK), valamint a Szabályzatok Kézikönyve (SZKK) 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. 

 

1.2 Bemutatkozás: 

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

adatait a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Intézmény Szakmai 

Alapdokumentumának főbb pontjai alapján emelem ki. 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye  
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Tankerület megnevezése: Szolnoki Tankerületi Központ  

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 feladat ellátási helyeit mutatja 

az alábbi táblázat: 
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I. Székhely 

 Szolnok, Aradi 

utca 20. 

         

II. Tagintézmények/Telephelyek 

1. JNSZMPSZ 

Jászberényi 

Tagintézménye  

 Jászberény, 

Nagytemplom utca 1. 

         

2.  JNSZMPSZ 

Jászapáti 

Tagintézménye  

Jászapáti Hősök tere 

9. 

         

3.  JNSZMPSZ 

Karcagi 

Tagintézménye 

Karcag, Kisújszállási 

út 45. 

         

4. JNSZMPSZ 

Kunhegyesi 

Tagintézménye 

Kunhegyes,  

Hajnal út 3. 

         

5.  JNSZMPSZ 

Kunszentmártoni 

Tagintézménye 

Tiszaföldvár, Malom 

út 1. II. em. 
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6.  JNSZMPSZ 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

Telephelye 

Kunszentmárton, 

Kölcsey Ferenc út 7. 

         

7.  JNSZMPSZ 

Mezőtúri 

Tagintézménye 

Mezőtúr, Petőfi út 6.  

         

8.  JNSZMPSZ 

Szolnoki 

Tagintézménye 

Szolnok, Városmajor 

út 65/a 

         

9.  JNSZMPSZ 

Szolnoki 

Tagintézmény 

Újszászi 

Telephely 

Újszász, Iskola út 8. 

         

10. JNSZMPSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

Tiszafüred, Fő út 26 

         

11.  JNSZMPSZ 

Törökszentmikló

si Tagintézménye 

Törökszentmiklós, 

Almásy út 25 

         

12. JNSZMPSZ 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

Fegyverneki 

Telephely 
Fegyvernek, Szent 

Erzsébet út 167/a. 

         

 

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. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5130Jászapáti, Hősök tere 9. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye 
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Ügyviteli telephelye: 5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5340 Kunhegyes, Hajnal u. 3. 

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, Petőfi út 6.  

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. 

 

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:                                              Szolnoki Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye:                                      5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 

Típusa: pedagógiai szakszolgálati intézmény 

OM azonosító: 202794 

Köznevelési és egyéb alapfeladatai: 

Székhelyintézmény: 5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

megyei szakértői bizottsági tevékenység 

megyei pályaválasztási tanácsadás 

Tagintézmények:    

pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

                gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

járási szakértői bizottsági tevékenység 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

konduktív pedagógiai ellátás (korai fejlesztés keretén belül) 

gyógytestnevelés 

iskolapszichológiai,óvodapszichológiai ellátás koordinációja  

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának járási koordinációja 

 

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, Főigazgatóság: illetékessége Jász-Nagykun-Szolnok megyére terjed ki, 

végzi a székhely- és a tagintézmények (és telephelyeik) szakmai irányítását, humánerőforrás 

gazdálkodást, és a Fenntartó támogatásával a tárgyi-eszköz beszerzést, utánpótlást, épület-

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

megyére terjed ki, a sajátos nevelési igény megállapítása, vagy kizárása, a tagintézmények által 

átadott eseteknél a sajátos nevelési igény, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség 

megállapítása, vagy kizárása, a vizsgálat alapján szakértői vélemény készítése, a tagintézményi 

(járási) szakértői tevékenység koordinációja. 

 

Székhelyintézmény, pályaválasztási, pályaorientációs tanácsadási tevékenység: 
illetékessége Jász-Nagykun-Szolnok megyére terjed ki a továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás révén. 

 

Tagintézmények (és telephelyeik): feladata az illetékességi területen (járásban) működő 

nevelési oktatási intézmények és az önként jelentkező szülők, pedagógusok által vizsgálatra, 

tanácsadásra, terápiás ellátásra küldött gyermekek - tanulók (a továbbiakban: kliensek) 

pedagógiai szakszolgálati ellátása. Diagnózis felállítása, szakértői és szakterületi vélemények 

készítése és a megfelelő ellátás (korrekciós és terápiás gondozás) megszervezése, 

megvalósítása, illetve a vonatkozó javaslattétel. 

 

2. A 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 és gondozás, 

b) szakértői bizottsági tevékenység, 

c) a nevelési tanácsadás, 

d) a logopédiai ellátás, 

e) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

f) a konduktív pedagógiai ellátás, 

g) a gyógytestnevelés, 

h) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 

i) 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. 

 

3. Tárgyi feltételek: 

3.1 Székhelyintézmény, Főigazgatóság  

A JNSZMPSZ Főigazgatósága a Mária út 19. szám alatti épület jobb szárnyában, az első 

emeleten helyezkedik el. Itt található a szakszolgálati titkárság, a főigazgató és a főigazgató 

helyettes irodája, a gazdasági - HR iroda, a Pályaválasztási Tanácsadó vezetőjének irodája, 

illetve a Műszaki Csoport irodája. Az irodák száma az ellátott feladatnak megfelelő. Az 
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informatikai eszközellátottság mennyiségileg kielégítő, a gépek nem újak, így az eszközpark 

további fejlesztésre szorul. A nemrég kapott új, nagyteljesítményű fénymásoló nagymértékben 

hozzájárul a Főigazgatóság határidőket messzemenően tartó, és magas színvonalon végzett 

munkájához. 

Az irodák és a folyosó, illetve a kiszolgáló és mellékhelyiségek állapota a feladat ellátásnak 

megfelelő. Ugyanakkor értekezletek, megbeszélések tartására a Főigazgatóságon nagyobb 

méretű terem nem áll rendelkezésre. 

 

3.2 Székhelyintézmény, Pályaválasztási Tanácsadó 

A Főigazgatósággal együtt (a Mária út 19. szám alatti) épület jobb szárnyában, a földszinten 

helyezkedik el. Egy közös, saját erőből felújított, majd a Fenntartó által tovább javított irodában 

fejti ki jelzett tevékenységének egy részét, melyet a köznevelési intézményekbe is kiszervez. 

Egyéni tanácsadási munkáját a megosztott munkaszobában, saját irodában, illetve a Megyei 

SZB Mária út 19. sz. alatti, földszinti irodáiban végzi, délutáni órákban, a szakértői tevékenység 

befejezését követően, órarend szerinti megosztással.  

 

3.3 Székhelyintézmény, Megyei Szakértői Bizottság 

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

szám alatt, a földszinti 2 irodában dolgozik. A vizsgáló szobák száma a vizsgáló személyek 

számához viszonyítva 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, és 

akadályozzák a szakszerű, és a gyermek mindenek feletti érdekét szem előtt tartó, komplex 

vizsgálatok végzését. Az épület állaga, a vizsgáló és közösségi szobák, illetve a kiszolgáló és 

mellékhelyiségek állapota jó, az intézmény két gondnok-karbantartója folyamatosan végzi a 

kisebb javításokat. Az informatikai eszközpark a feladat arányaihoz mérve jelentős fejlesztésre 

szorul, az egyébként sem új eszközök a tartós és intenzív használattól gyorsan amortizálódnak. 

A vizsgálati eszközpark kielégítő, ám ez is gyorsan amortizálódik. Az irattartó kartonokat, a 

másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája 

olcsón elkészíti, így folyamatosan biztosítva az eszközutánpótlást. Értekezletek, megbeszélések 

tartására egy, maximum 20 fő befogadására alkalmas helyiség áll rendelkezésre, ezt viszont a 

munkaközösségek is folyamatosan használják, jelentős szervezési odafigyeléssel lehetséges 

csupán a teljeskörű feladatellátás. 

 

3.4 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 még mindig alacsony, 

ugyanakkor a feladatellátáshoz kielégítő. Terápiás eszközparkjuk kis mértékben bővült, 

ám gyorsan amortizálódik. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati 

jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón elkészíti, így 

folyamatosan biztosítva az eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézmény, 

Jászapáti, Hősök tere 9. I. emelet szám alatt dolgozik. Az épület állaga elfogadható, a 

vizsgáló és terápiás szobák száma elegendő, a szobák felszerelése, feladathoz való 

adaptálása megvalósult. Informatikai eszköztáruk még mindig alacsony, ugyanakkor a 

feladatellátáshoz kielégítő. Terápiás eszközparkjuk kis mértékben bővült. Az irattartó 
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kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a 

Székhelyintézmény nyomdája olcsón elkészíti, így folyamatosan biztosítva az 

eszközutánpótlást. 

 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. A logopédiai szoba átalakítása és a konyhasziget leválasztása még nem 

fejeződött be, folyamatban van. Informatikai eszköztáruk még mindig alacsony, 

ugyanakkor a feladatellátáshoz kielégítő. Terápiás eszközparkjuk kis mértékben bővült. 

Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a 

Székhelyintézmény nyomdája olcsón elkészíti, így folyamatosan biztosítva az 

eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye 

Kunhegyes, Hajnal út 3. sz. alatt fejti ki tevékenységét. Az épület állapota, a vizsgáló és 

terápiás szobák száma az ellátott feladathoz mérten kielégítő. Informatikai eszköztáruk 

még mindig alacsony, ugyanakkor a feladatellátáshoz kielégítő. Terápiás eszközparkjuk 

kis mértékben bővült. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón elkészíti, így folyamatosan 

biztosítva az eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni 

Tagintézménye egyrészt Tiszaföldvár, Malom utca 1. II. emeleten (lift hiányában a 

szülők számára jelentős nehézséget jelent ez), másrészt Kunszentmárton, Kölcsey Ferenc 

út 7. szám alatt dolgozik. A tiszaföldvári épület állapota, az irodák száma és állapota a 

feladatellátásnak megfelelő. A kunszentmártoni telephely viszont egyre kevéssé felel meg 

a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának, a helyiségek száma nagyon kevés, sem 

vezetői, sem szakalkalmazotti iroda nem áll rendelkezésre, így az ügyviteli feladatok 

ellátása a Tiszaföldvári épületben történik, nehezítve folyamatosan a helyi ellátás jó 

megszervezését.  Itt ugyanakkor lehetetlen megszervezni a korai fejlesztést, a higiénés 

körülmények meg nem felelőssége okán. Tehát azok a települések, melyek 

Kunszentmárton térségébe tartoznak, akadályoztatva vannak a korai fejlesztés igénybe 

vétele terén, amennyiben az utazásuk csak tömegközlekedéssel valósítható meg. 

Informatikai eszköztáruk még mindig alacsony. Terápiás eszközparkjuk kis mértékben 

bővült. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket 

a Székhelyintézmény nyomdája olcsón elkészíti, így folyamatosan biztosítva az 

eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye, 

Mezőtúr, Petőfi út 6. szám alatt fejti ki tevékenységét. Az épület állapota, a vizsgáló és 

terápiás szobák száma az ellátott feladatnak megfelelő. Informatikai eszköztáruk még 

mindig alacsony, ugyanakkor a feladatellátáshoz kielégítő. Terápiás eszközparkjuk kis 

mértékben bővült, Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón elkészíti, így folyamatosan 

biztosítva az eszközutánpótlást. 

 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 kielégítő, a vizsgáló és terápiás 

szobák száma viszont az ellátott feladathoz és a szakemberlétszámhoz viszonyítva 

rendkívül kevés. Informatikai eszközökkel nagyrészt rendelkeznek, de a 

létszámadatokhoz mérten az eszközpark bővítése, fejlesztése elengedhetetlen, az 
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eszközök régiek, gyakran szorulnak javításra. A nemrég kapott új, nagyteljesítményű 

fénymásoló nagymértékben hozzájárul a színvonalas munkavégzéshez. Az Újszászi 

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

feladatnak megfelelő. Informatikai eszköztáruk még mindig alacsony, ugyanakkor a 

feladatellátáshoz kielégítő. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati 

jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón elkészíti, így 

folyamatosan biztosítva az eszközutánpótlást. 

 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 feladathoz mérten kielégítő, a mozgásfejlesztő termet 

vizsgáló szobából – belső átszervezéssel – alakították ki. Informatikai eszköztáruk még 

mindig alacsony, ugyanakkor a feladatellátáshoz kielégítő. Terápiás eszközparkjuk kis 

mértékben bővült. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón elkészíti, így folyamatosan 

biztosítva az eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi 

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

Szent Erzsébet út 167/a. szám alatt dolgozik. A törökszentmiklósi épület állapota javult, 

ám a vizsgáló és terápiás szobák száma a dolgozói létszámhoz viszonyítva nagyon kevés. 

Irattáruk nincs, helyük sincs annak kialakítására. A Fegyverneki Telephelyen esztétikus 

szobákban zajlik a feladatellátás, a bútorzat a kollégák kreativitása révén kielégítőnek 

mondható. Informatikai eszköztáruk még mindig rendkívül alacsony. Terápiás 

eszközparkjuk kis mértékben bővült. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati 

jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón elkészíti, így 

folyamatosan biztosítva az eszközutánpótlást. 

 

4. Intézkedések a tárgyi feltételek javítására 

 Pályázati forrásból (EFOP 3.1.4) informatikai eszközpark bővítése (laptopok, 

projektorok, információ hordozók) 

 Saját költségvetésből épületeink karbantartása 

 Saját költségvetésből a legszükségesebb bútorok pótlása 

 Saját költségvetésből intelligencia és egyéb tesztek beszerzése (gyógypedagógiai, 

pszichológiai-terápiás, logopédiai) 

 Saját költségvetésből a lapostetős épületek légkondicionálása. 

 Saját költségvetésből tornaszobák további felszerelése. 

 Saját költségvetésből hűtőszekrények beszerzése (ahol nincs) 

 

5. A JNSZMPSZ személyi feltételei 2018. szeptember 1-jén: 

 170 fő alkalmazott (ebből 6 fő gyesen van) 

 133 fő szakalkalmazott,  

- pszichológus 28 fő (ebből 2 fő felmentés, 3 fő fizetés nélküli szabadság) 

- gyógypedagógus 77 fő (ebből fizetés nélküli szabadság 2 fő) 

- gyógytestnevelő 10 fő (1 fő felmentési idejét tölti) 

- fejlesztő pedagógus 10 fő (ebből fizetés nélküli szabadság 1 fő) 

- pedagógus 4 fő 

- konduktor 4 fő 

 37 fő egyéb alkalmazott, ebből: 

- 15 fő NOKS 
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- 22 fő technikai alkalmazott  

 

6. Intézkedések a személyi feltételek javítására 

 Az Intézmény beiskolázási terve tartalmazza a támogatott szakvizsgás végzettségek 

megszerzését. Itt prioritást élveznek azok a kollégák, akik 2013 szeptemberétől az 

intézmény dolgozói, de még nem rendelkeznek a jogszabál által előrt végzettséggel. 

 Támogatjuk továbbá a másoddiplomák megszerzését a fiatal és motivált kollégák 

esetében. Így érhetjük el a ritkább szakok szerinti szakos ellátottság megfelelő szintjét az 

intézményben. 

 Együttműködési megállapodásokat kötünk a gyógypedagógus képző felsőoktatási 

intézményekkel, gyakorlati helyszínt biztosítunk. E módszerrel a szakember utánpótlást 

kívánjuk megsegíteni. 

 Támogatjuk a mesterprogramokat, így sakembereink szakmai elismertégét kívánjuk 

erősíteni. 

 Támogatjuk szakembereink szupervízióját, a Fenntartó segítségével, minden pedagógiai 

szakszolgálati területen. 

 Helyszínt biztosítunk a gyógypedagógiai asszisztens képzésnek, így a NOKS-os 

utánpótlásért is sokat teszünk. 

 

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

biztosítása a fenntartó Szolnoki Tankerületi Központ feladatkörébe tartozik, törvényben 

szabályozott keretek között. E kereteken és határokon belül fejlesztünk. 

 

8. 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). Fontos számunkra továbbá a színvonalas szolgáltatás 

biztosítása szülők és a pedagógusok részére, köznevelési és gyermekvédelmi intézmények 

szakemberei számára egyaránt.  

  

Tagintézményeink ellátandó gyermek/tanulólétszámának alakításánál elsődleges szempont, 

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

jogviszonyt létesítettek vehessék igénybe a szolgáltatást. 

A Székhelyintézmény SZB ellátandó gyermek/tanulólétszámának alakításánál szintén 

szempont, hogy döntően megyei lakhelyűek/tartózkodási helyűek, illetve ott köznevelési 

intézményben jogviszonyt létesítettek vehessék igénybe a szolgáltatást. 

 

9. Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a különböző köznevelési intézményekre 

fókuszálva 

 

9.1 Működési alapelvek: Óvodák 

 A szülők számára biztosított előzetes tájékoztatással a tagintézmények segítsék elő a 

gyermekek harmonikus fejlődését és beilleszkedését a közösségbe. 

 A tagintézmények a „Tehetséggondozás Éve JNSZ Megyében” égisze alatt korszerű, 

életkor – specifikus és magas színvonalú pszichológiai, gyógypedagógiai, fejlesztő 
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pedagógiai ellátást biztosítnak a kis kliensek számára, tájékoztatást szüleik és 

pedagógusaik részére, emelve ez által a kliensi elégedettséget munkánk iránt. 

 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 tagintézmények és telephelyeik a székhely 

irányítása mellett használják ki a pályázati lehetőségeket. 

 A pedagógiai szakszolgálat szakemberei folyamatos szakmai képzéssel, 

továbbképzésekkel, önműveléssel emeljék a szakmai munkájuk színvonalát. 

 

 9.2 Működési alapelvek: 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. 

 A tagintézmények a „Tehetséggondozás Éve JNSZ Megyében” égisze alatt korszerű, 

életkor – specifikus és magas színvonalú pszichológiai, gyógypedagógiai, fejlesztő 

pedagógiai ellátást biztosítnak a rászoruló, iskolát kezdő gyermeknépesség számára, 

tájékoztatást szüleik és konzultációs lehetőséget pedagógusaik részére, emelve ez által a 

kliensi elégedettséget munkánk iránt. 

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

 Az alsó tagozatos órák hatékonyabb közelítésének szakmai (pszichológiai –

gyógypedagógiai - pedagógiai) támogatása a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 A gyermeki motiváció megőrzésének segítése az alsó tagozaton. 

 

9.3 Működési alapelvek: Általános iskolák 

 Az általános iskolák készségek és képességek megalapozásában végzett feladatainak 

megerősítése, a készségfejlesztés feltételeinek támogatása. 

 Az 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 tagintézmények a „Tehetséggondozás Éve JNSZ Megyében” égisze alatt korszerű, 

életkor – specifikus és magas színvonalú pszichológiai, gyógypedagógiai, fejlesztő 

pedagógiai ellátást biztosítnak a rászoruló kisiskolások számára, tájékoztatást szüleik és 

konzultációs lehetőséget pedagógusaik részére, emelve ez által a kliensi elégedettséget 

munkánk iránt. 

 A tanítók szakszolgálati megtámogatása abban, hogy hatékonyabban valósítsák meg az 

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

 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.  

 

9.4 Működési alapelvek: 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. 

 A tagintézmények a „Tehetséggondozás Éve JNSZ Megyében” égisze alatt korszerű, 

sajátos nevelési igény – specifikus és magas színvonalú pszichológiai, gyógypedagógiai, 

fejlesztő pedagógiai ellátást biztosítnak a rászoruló tanulók számára, úgy a diagnosztika, 

mint a terápiás beavatkozások terén (pl. beszédfogyatékosok pszichés gondozása), 

tájékoztatást szüleik és konzultációs lehetőséget pedagógusaik részére, emelve ez által a 

kliensi elégedettséget munkánk iránt. 

 

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

igénye és az élethosszig tartó tanulás képességének biztosítása érdekében az önálló tanulás 

képességének alakítása 

 A pedagógusok tanulás módszertani ismereteinek bővítése érdekében rendszeresen 

szervezett székhely- és tagintézményi 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). 

 

10.1 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. 

A gyermekek/tanulók érdekében valósuljon meg az intézménytípusok közötti szakmai 

együttműködés folyamatos fejlesztése. 

 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 14 

 
 

  

 

A Fenntartó elvárásai 

 

A fenntartói elvárásból 

adódó intézményi célok 

A célok teljesítéséhez kapcsolódó 

intézményi feladatok 

A JNSZ Pedagógiai 

Szakszolgálat törvényes 

működése. 

  

 

 

 

 

A pedagógiai 

szakszolgálathoz fordulók 

jogszabály által 

meghatározott határidőn 

belüli szakszerű ellátása. 

 

 

 

 

A pedagógiai szakszolgálati 

adminisztráció pontos 

vezetése, az új INYR pontos, 

rendszeres, lehetőség szerint 

hibátlan vezetése. 

A pedagógiai szakszolgálat 

ellátási feladataira vonatkozó 

törvények ismerete és 

változásainak folyamatos 

nyomon követése. 

 

 

 

A jelentkező szülők és 

gyermekeik színvonalas 

ellátása, segítése minden 

pedagógiai szakszolgálati 

területen, a jogszabályoknak 

megfelelő keretek között. 

 

 

 

A megye/tankerület/járás 

iskoláinak, óvodáinak 

támogatása, a pedagógusokkal 

való hatékony együttműködés 

megvalósítása a Nemzeti 

Köznevelési Törvény 

szellemében. 

A jogszabályok ismertetése a 

munkatársakkal, bizonytalanság 

esetén állásfoglalás kérése, illetve 

jogi segítség igénybe vétele 

(Fenntartó SZTK jogi referense, 

szakszolgálati referens, EMMI 

szakreferens). 

 

Az intézményben folyó munka 

törvényességének és 

jogszerűségének folyamatos 

nyomon követése, vezetői 

ellenőrzése. A szakértői és 

szakterületi vélemény írás tartalmi és 

formai követelményeinek 

folyamatos felügyelete, korrekciója. 

 

Az iskolákkal, óvodákkal való 

kapcsolat alapos, tudatos tervezése, 

megvalósítása, rendszeres 

ellenőrzése. 

Jó kapcsolat fenntartása a 

Szolnoki Tankerületi 

Központtal, mint 

fenntartóval, a szülőkkel, 

napi kapcsolat az oktató – 

nevelőmunkát végző 

intézmények vezetőivel, 

pedagógusaival, 

társintézményekkel, 

önkormányzati és egyéb 

fenntartókkal. 

  

A kialakított egységes 

pedagógiai szakszolgálati 

szemlélet fenntartása az 

Intézmény minden 

tagintézményében. 

A Fenntartó SZTK minden 

szakemberével jó szakmai és 

emberi együttműködés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kliensközpontú működés 

fejlesztése, megvalósítása. 

A kliensek (szülők, 

intézmények) igényeinek 

megismerése, elégedettségének 

rendszeres mérése, és ennek 

szellemében az Intézmény 

Rendszeres konzultáció, 

együttműködés, beszámolók és a 

fenntartói jelzések be- és elfogadása, 

beépítése a napi  pedagógiai 

szakszolgálati gyakorlatba.  

 

 

 

 

 

 

 

Értékelési, önértékelési rendszer 

folyamatos működtetése, a 

tanfelügyeleti és minősítő rendszer 

(PSZE és PÉM) elvárásainak való 

megfelelés.  

A szülők, intézmények, gyakorló 

pedagógus szakemberek 

visszajelzéseinek követése és 
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működésének folyamatos 

alakítása. 

figyelembe vétele, korrekciós 

folyamatok aktív beépítése a 

pedagógiai szakszolgálati 

gyakorlatba. Folyamatos konzultáció 

a partner intézményekkel, a 

gyakorlatok korrekciója érdekében. 

  

11. Fenntartói elvárások a pedagógiai szakszolgálati működésben 

 Legfőbb feladat a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás szakszerűségének megtartása, 

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. 

 Fontos feladat még az együttműködés a szakemberek, a tagintézmények között.  

 További fontos feladat a javakkal való racionális gazdálkodás, a költséghatékony 

működés.   

 Fontos továbbá a tagintézményi autonómia biztosítása.  

 

12. A 2018/2019. tanév célja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

intézményben 

 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: Mérés, Értékelés Munkacsoport (MÉM) működtetése, 

 Munkaidő kihasználtság követése a feladatellátásban,  

 Arányos munkaerő- terhelés a feladatellátásban,  

 Teljesítmény és minőség folyamatos értékelése: tanfelügyeleti és minősítési eljárásokra 

felkészülés,  

 Teljesítmény és minőség megjelenítése: konferenciák, publikációk, kiadványok 

(Tanévnyitó és Tanévzáró Rendezvény, Megyei SNI Konferencia az együttnevelést 

végző intézmények vezetői és pedagógusai részére, Regionális Tehetség Konferencia, 

Együttműködési Szakmai Napok: FMPSZ- JNSZMPSZ; közös műhelyek, belső 

továbbképzések a FMPSZ székhely és tagintézményeivel, munkaközösségeivel, minden 

szakszolgálati területen, Honlap publikációk, SNI és BTMN rendszeres műhelyek 

pedagógusok részére, megyei-járási).  

 Minőség a teljesítményben: a tagintézmény-igazgatók és telephely-vezetők tervező, 

szervező, megvalósító munkájának ellenőrzése (F, Fh) 

 Minőség a teljesítményben: a megyei nevelési tanácsadás – tevékenység ellenőrzése (3. 

év); (F, Fh). 

 Minőség a teljesítményben: a megyei tehetség azonosító, tanácsadó és konzultációs 

tevékenység ellenőrzése (2. év); (F, Fh). 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 16 

 
 

 Minőség a teljesítményben: a megyei gyógytestnevelés– tevékenység ellenőrzése (1. év); 

(F, Fh). 

 Minőség a teljesítményben: szakértői bizottsági tevékenység ellenőrzése (folyamatos: F, 

Fh, Ti). 

 Minőség a teljesítményben: INYR vezetésének ellenőrzése (F, Fh, Ti). 

 

13. Szakszerűség és hatékonyság (eredményesség) munkavégzésben, minden szakterületen: 

 Mérhető, számszerűsített munkateljesítmény kritériumok kidolgozása és azok 

teljesítésének mérése, értékelése (MÉM, főigazgató-helyettesek, tagintézmény-

igazgatók, főigazgató). 

  Pályázatok megvalósítása– mérés, értékelés (MÉM, pályázati felelős).  

 Minőségi munkavégzés – mérés, értékelés (MÉM, főigazgató-helyettesek, tagintézmény-

igazgatók). 

 

14. Törvényesség, azaz jogszerűség a feladatellátásban:  

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, feladatellátás (F, Fh, Ti). 

 Szabályozó dokumentumok előírásainak követése (F, Fh, Ti). 

 Szervezeti és működési szabályzat (F). 

 

15. Egységesség a működésben:  

 Egységesség a pedagógiai szakszolgálati munka dokumentálásában: naplóvezetés, heti 

ütemtervek, szakértői és szakterületi vélemények tartalma, szerkezete, külalakja (F, Fh, 

Ti). 

 Egységességre törekvés a munkaidő kihasználásban (F, Fh, Ti). 

 Egységesség a szakember terhelésében (F, Fh, Ti). 

 Egységesség a határidők tartásában (F, Fh, Ti). 

 Egységesség a szolgálati filozófia érvényesítésében (F, Fh, Ti). 

 

16. Esélyegyenlőség elve szerinti működés prioritásai: 

 Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű kliensekre fókuszálás (F, Fh, Ti). 

 Fogyatékossággal, betegségekkel élő kliensek segítése (F, Fh, Ti). 

 Tanulási, beilleszkedési, viselkedési nehézségekkel küzdőkre fókuszálás (F, Fh, Ti). 

 

17. Költséghatékonyság: 

 Takarékosság érvényesítése úgy a tárgyi eszközök, az infrastruktúra, az épületek 

működtetése, mint a szakemberek kapacitásának racionális, egyenletes használata terén 

(F, Ti, G-Hr vezető). 
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18. A 2018/2019. tanév szakmai prioritásai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálati intézményben 

 

 „Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak 

sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő. „ 

                                                                                                      /Czeizel Endre/ 

 

 A „Tehetséggondozás Éve JNSZ Megyében” a JNSZMPSZ intézményben: Tanévnyitó 

értekezlet, illetve szakmai konferencia a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete keretében. 

Előadók, programterv: Tehetséggondozás- PVT munkaközösség feladata. 

 A „Tehetséggondozás Éve JNSZ Megyében” a JNSZMPSZ intézményben: belső 

műhelymunkák szakszolgálatunk szakemberei számára. 

 A „Tehetséggondozás Éve JNSZ Megyében” a JNSZMPSZ intézményben, ezen belül: 

tehetséggondozási hetek a tagintézményekben, bemutatóórák/foglakozások, előadások 

belső képzés keretében, illetve a kliensek számára, pontos idő- és szakmai tervezés 

szerint, 9 tagintézményre és 2 telephelyre lebontva. 

 Fókuszban a gyógytestnevelés: a feladat sikerkritériumainak meghatározása, a 

megvalósítás segítése, ellenőrzése. 

 A kollégák képzésének támogatása: beiskolázási terv, a két nap szabadon választható, 

képzésre, önképzésre fordítható időkeret, tanfelügyeletre, minősítésre való felkészülésre 

biztosított, garantált időkeret terhére. 

 Tervezett főigazgatói és helyettesi megjelenés a tagintézményi/telephelyi heti 

teameken: konzultációs lehetőség, sikerek, nehézségek megosztása, közös megoldási 

módok keresése. 

 A korai fejlesztés négylépcsős modelljének működtetése minden tagintézmény és 

telephely korai fejlesztési gyakorlatában. 

 A korai fejlesztés nagy részének megvalósítása a tagintézményekben: a kollégák 

utazási terheinek csökkentése. 

 Vezetői belső ellenőrzések a 2018/2019. tanévben: szakértői tevékenység -folyamatos; 

nevelési tanácsadás - 3. azaz befejező év; tehetséggondozás - 2. azaz haladó év, 

gyógytestnevelés– 1.,  azaz bevezető év. Így a szakszolgálati folyamatok és gyakorló 

tevékenységek egységesítése a 2019. évben befejeződik. 

 A JNSZMPSZ főigazgatóságának rendszeres jelenléte a tagintézményi programokon, 

két üzenettel: egyrészt ez nevezett program fontosságát és a vezetés segítő, támogató 

attitűdjét jelzi, másrészt a szervezet egységének igazolója lehet.  

 Új INYR rendszeres és igényes, precíz, pontos alkalmazása, e tekintetben a 

tagintézmény-igazgatók és telephely-vezetők munkájának szakmai segítése és 

ellenőrzése.  

 Elégedettség mérés beindítása minden pedagógiai szakszolgálati feladatellátási 

területen, és a teljes kliensi és munkatársi populációt érintve; a mérés alapos és szakszerű 

elemzése, következtetések gyors és igényes levonása, korrekciók átvezetése a napi 

szakmai gyakorlaton. 
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 Önértékelési, tanfelügyelet és minősítési sikeres eljárások megvalósítása: pontos 

alapozás, jó felkészülés, sikeres eljárások támogatása. 

 Igazgatótanácsi értekezleteken tagintézményi pályázati programok ismertetése 

(sikerek – nehézségek, befektetések, eredmények) bemutatkozások folytatása 

(alkalmanként 1): kölcsönös támogatás igényének és elismerésének alakítása, fejlesztése. 

 Munkaközösségi szakmai napok szervezése: belső továbbképzés, kommunikáció és 

szakmai együttműködés, közös problémamegoldás, egységesség kiemelt feladataként 

(egy alkalom/tanév).  

 

19. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeiben és a 

tagintézmények telephelyein 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: 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. 
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20. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

                                

                                  Küldetésnyilatkozata 
 

Az Intézmény életképességének titka nyilvánvalóan a küldetésben való töretlen hit. 

Az Intézmény elsődleges célja, hogy időben, magas szakmai színvonalon, hatékonyan és 

empátiával telten lássa el a segítségre szoruló gyermekeket, családokat, nyújtson támogatást 

az oktatást, nevelést végző intézmények szakembereinek, a Fenntartó és a munkatársak 

megelégedésére. 

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

kívánja biztosítani a szakszolgálathoz fordulók esélyegyenlőségét az 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. 

 

21. Igazgatási terv a 2018/2019. tanévre 

 

21.1 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 21 óra/hét közvetlen foglalkozásokkal 

lekötött munkaidő, illetve a fennmaradó időben a tagintézmény- igazgatók, telephely vezetők 

az egyéb pedagógiai feladat megvalósításában a kollégák munkájára igényt tarthatnak, 

megszervezhetik azt. A teljes munkaidőt személyenként kell órarendi keretbe foglalni, 

pontosan megnevezve a tevékenységeket, jól elkülönítve megjeleníteni a közvetlen 

foglalkozásokat és a fennmaradó időben az egyéb, tervezett feladatokat, pl: team 

megbeszélések, munkaközösségi és munkacsoport foglalkozások, belső továbbképzések, 

esetkonferenciák, társ- és egyéb intézményekkel való szakmai együttműködések fórumai, heti 

ügyeletek, egyebek. 

 

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

ülést szervezünk, a magasabb vezetők részvételével (főigazgató, főigazgató-helyettesek, 

tagintézmény-igazgatók, IÖM vezető), félévkor és év végén kibővített igazgatótanácsi ülést 

tartunk, évente 2 alkalommal (telephely vezetők, KT elnök, munkaközösség-vezetők). A 

tagintézmények heti/havi saját értekezleteiket maguk tervezik, munkaterveikben. 

Az Intézményben működő kilenc munkaközösség évente 4 alkalommal ül össze. Az ülésekről 

jelenléti ív és szöveges beszámoló készül, melyet a Titkárság iktat és tárol, illetve az Intézmény 

a honlapján is megjelentet. A munkaközösségi foglalkozásokon való megjelenés a 

munkaközösségi tagok számára kötelező, felmentést a jelenlét alól csak különösen – a 

tagintézmény-vezető által is igazoltan - indokolt esetben a főigazgató adhat. 
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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 21 

kötelező foglalkozási órán felüli, a 40 órán belüli munkaidő része. 

 

21.2 Munkaidőkeretek a 2018/2019. tanévben 

 

 

Hónapok 

Pedagógusok 

kötött munkaidejéből a havi összes 

foglalkozási időkeret (4,2 óra) 

óra/nap) 

(21 óra/hét) 

Törvényes éves 

munka- 

időkeret 

 

nap/óra 

2018. 

Szeptember 84 20/168 

Október 92,4 22/176 

November 88,2 21/168 

December 58,8 15/126 

2019. 

Január 92,4 22/176 

Február 84 20/160 

Március 88,2 21/168 

Április 92,4 22/176 

Május 96,6 23/184 

Június 84 20/160 

Július 96,6 23/184 

Augusztus 92,4 22/176 

Összesen: 1050 óra 251 nap/2022 óra 

 

A napi munkaidő beosztást, a munkavégzés helyét a tagintézmény-igazgatók és telephely-

vezetők határozzák meg, annak figyelembevételével, hogy a JNSZ Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat nappali rendszerű munkabeosztással dolgozik, egész éves folyamatos nyitva 

tartás mellett. Hétköznapokon általában 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, a helyi kliensi igények szem előtt tartásával. 

 

21.3 Az éves, folyamatos nyitva tartás rendjének tervezete 

 

Hónap Hétfő Kedd Szerda Csütörtö

k 

Péntek 

Szeptember 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 8:00 - 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 
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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 08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00  08.00 - 16.00 08.00-16.00 

Augusztus 08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00  08.00 - 16.00 08.00-16.00 

 

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

a folyamatos nyitva tartás követelményeit betartva. A keret megjelölése általános, ám több 

tagintézmény a hét első négy napján hosszabb nyitva tartást alkalmaz, így a pénteki napon 

14:00-14:30 órakor fejezi be tevékenységét. A tagintézmények és telephelyek nyitva tartását 

saját munkaterveik tartalmazzák. 

 

21.4 Magasabb vezetők és vezetők gyermekkel/tanulókkal töltött ideje 

(kontakt órái) 

2018/2019. tanév 

 

Név, tagintézmény hétfő kedd szerda csütörtök péntek Össz. 

Földesiné Ungi 

Marianna 

Székhelyintézmény – 

mb.SZB vezető 

  8.00-

10.00  

(2 óra) 

8.00-10.00 

(2 óra) 

 4 óra 

Magyarné Kovács 

Ildikó 

Székhelyintézmény– 

PVT, mb. Fh 

    8.00-

12.00  

(4 óra) 

4 óra 

Császár István 

Székhelyintézmény –

PVT vezető 

10:00-

12:00 

(2 óra) 

8:00-

12:00 

  (4 óra) 

- - 8:00-

12:00 

(4 óra) 

10 óra 

Szilágyi Edit 

Székhelyintézmény – 

SZB – vezető helyettes 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

10 óra 

Bartusné Major Ágnes 

Jászapáti Tagintézmény 

  8:00-

11:00 

  2 óra 

Bartusné Major Ágnes 

Jászberényi 

Tagintézmény 

   9.00-11.00 

(2 óra) 

8:00-

10:00 

(2 óra) 

4 óra 

Zsoldos Erzsébet  

Karcagi Tagintézmény 

  10.00-

12.00  

(2 óra) 

14.00-

16.00  

(2 óra) 

 4 óra 
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Zsidóné Kádár 

Terézia 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 

8.00-

10.00 

8.00-

10.00 

   4 óra 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

 8.00-

10.00  

(2 óra) 

 8.00- 

10.00  

(2 óra) 

 4 óra 

Bencsik Mária 

Bernadett  

Mezőtúri Tagintézmény 

 08.00-

12.00  

(4 óra) 

   4 óra 

Gleviczky Marianna 

Éva 

Szolnoki Tagintézmény 

  08.00-

12.00  

(4 óra) 

  4 óra 

Pásztor Tiborné 

Parádi Emőke 

Szolnoki Tagintézmény 

   15:30-

16:30 

(1 óra) 

8:00-

13:00 

(5 óra) 

 

6 óra 

Bogdán Evelin 

Újszászi Telephely 

9:00-

10:00 

10:30-

11:30 

(2 óra) 

 

 

8:00-

9:00 

15.00-

16.00  

(2 óra) 

 08.00-

10.00  

(2 óra) 

 

 

6 óra 

Krómi Zoltánné 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

  8:00-

9:00; 

15:00-

16:00 

(2 óra) 

 8:00-

10:00 

(2 óra) 

 

4 óra 

Szabó Judit 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

   08.00-

12.00 

(4 óra) 

 4 óra 

Szabó Ildikó 

Fegyverneki Telephely 

  08.00-

12.00  

(4 óra) 

 08.00-

10.00  

(2 óra) 

6 óra 

 

21.5 Heti teamek tervezete: székhelyintézmény, tagintézmények, tagintézményi telephelyek 

 

Tagintézmény / Telephely 

neve 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Főigazgatóság 13.00-

14.00 

    

Pályaválasztási Csoport 10.00-

11.00 
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Megyei szakértői Bizottság  13.00-

15.00 

    

Jászberényi Tagintézmény  12.00-14.00    

Jászapáti Tagintézmény    12:00-

14:00 

  

Karcagi Tagintézmény  10.00-

111:30 

   

Kunhegyesi Tagintézmény   13.30-

15.30 

  

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

14.00-

16.00 

    

Mezőtúri Tagintézmény 13.00-

15.00 

    

Szolnoki Tagintézmény Meeting 

minden 

hónap 

első hétfő: 

13.00-

14.00 

Vezetői: 

8:00-10:00 

Korai: 12:00-

13:00 

gyp,pszich-

ogop: 

13.00-14.00 

Gyógytestn. 

16:00-17:00 

   

Újszászi Telephely  13.00-15.00    

Tiszafüredi Tagintézmény  14:30-16.00    

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

14.00-

16.00 

    

Fegyverneki Telephely 14.00-

16.00 

    

 

21.6 Főigazgatói és helyettesi belső ellenőrzés a tagintézmény-igazgatók, telephely-vezetők 

munkájára vonatkozóan 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, feladatellátás.  

 Szabályozó dokumentumok előírásainak követése, betartása, betartatása (SZMSZ, FKK, 

SZKK).  

 Takarékosság érvényesítése úgy a tárgyi eszközök, az infrastruktúra, az épületek 

működtetése, mint a szakemberek kapacitásának racionális, egyenletes használata terén. 

 

 

Ssz. 

 

Időpontok 

 

Tagintézmény/telephely 

Ellenőrzés területei, 

dokumentumai 

 

Felelős 

1. 2018. 11.  JNSZMPSZ Jászapáti 

Tagintézmény 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató és 

helyettesek 
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2. 2018.11. JNSZMPSZ Jászberényi 

Tagintézmény 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

 

 

 

Főigazgató és 

helyettesek 

3. 2018.12. JNSZMPSZ Karcagi 

Tagintézmény 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

 

Főigazgató és 

helyettesek 
4. 2019.12. JNSZMPSZ Kunhegyesi 

Tagintézmény 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató és 

helyettesek 

5. 2019.01. JNSZMPSZ Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató és 

helyettesek 

6. 2019.01. JNSZMPSZ Mezőtúri 

Tagintézmény 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató és 

helyettesek 

7. 2019.02. JNSZMPSZ Szolnoki 

Tagintézmény és Újszászi 

Telephely 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató és 

helyettesek 

 2019.03. JNSZMPSZ Tiszafüredi 

Tagintézmény 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató és 

helyettesek 

 2019.03. JNSZMPSZ Törökszentmiklósi 

Tagintézmény és Fegyverneki 

Telephely 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató és 

helyettesek 

8. 2019.04. 

 

Főigazgató helyettes-2. Munkaterv, Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Főigazgató  

9. 2019.04. JNSZMPSZ: Megyei Szakértői 

Bizottság – főigazgató helyettes 

1. 

Munkaterv, Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Főigazgató 

10. 2019.05. JNSZMPSZ: Gazdasági-HR 

irodavezető 

Munkaterv, Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Főigazgató 

 

22. A munkaközösségek működésének ellenőrzési terve: 

 

Ssz. Munka- 

közösség  

neve 

okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. 

1. Logopédiai ellátás        X 

2. IÖM  X       

 

23. JNSZMPSZ Igazgatótanácsa 

Vezetője: Csibi Enikő főigazgató 

Tagjai:  Földesiné Ungi Marianna mb. főigazgató-helyettes 

       Magyarné Kovács Ildikó mb. főigazgató-helyettes 

                        Szabó Ildikó IÖM vezető 

Tagintézmény-igazgatók: Bartusné Major Ágnes, Zsoldos Erzsébet, Zsidóné Kádár Terézia 

mb., Imréné Cselóczki Andrea, Bencsik Mária Bernadett, Gleviczky 

Marianna Éva, Krómi Zoltánné mb. igazgatóhelyettes, Szabó   

Judit  

Egyéb: Dr. Farkasné Berkes Kitti: Gazdasági- HR irodavezető,  
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             Császár István PVT vezető 

 

Kibővítetett igazgatótanács tagjai:  

Tagintézményigazgató-helyettesek: Pásztor Tiborné Parádi Emőke, Bogdán Evelin, 

Eseti meghívottak: munkaközösség-vezetők, KT elnök 

 

23.1 Az Igazgatótanács feladatai:  

 A főigazgató vezetői feladatainak ellátásában való közreműködés, 

 Az intézményi szabályzatok aktualizálásában való közreműködés, 

 A vezetők etikus magatartás követelményének betartása, betartatása, 

 Pályázatok elkészítésében közreműködés, 

 Használatba adott vagyonért felelősségvállalás és arról történő gondoskodás, 

 A gyermek- és tanuló balesetek megelőzéséért tett felelősségteljes intézkedések 

 Az intézmény erősségeinek és gyengeségeinek folyamatos kontrollja, 

 A főigazgató döntéseinek előkészítése, 

 A főigazgató által kért feladatok határidőre történő, pontos teljesítése. 

 

Megjegyzés: A főigazgató a tervezett időpontokon kívül bármikor összehívhatja az 

Igazgatótanácsot, az Intézmény ügyeinek megoldása érdekében. 

 

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

Jegyzőkönyvvezető:  Balázs Borbála pedagógiai szakszolgálati titkár, vagy  

Grenerczy Gyuláné ügyviteli alkalmazott 

 

Ssz. Idő-

pontok 

 

Ülések tervezett témái 

Dokumentáció Felelősök 

1. 2018.  

08.27. 

Alakuló értekezlet: Éves munkaterv 

paramétereinek áttekintése.  

Tanévkezdő sürgős aktualitások. 

Működési szabályzatok aktualizálása: 

Folyamatok Leírásának Kézkönyve, 

Szabályzatok Kézikönyve 

Önértékelési Csoport munkaközösség új 

tanévi munkájának beindítása. 

Intézményi mérés-értékelés teljes 

spektrumának tervezése. 

Munka- és Tűzvédelmi, illetve INYR 

aktualitások. 

A 2018/2019. évi munkaköri leírások 

előkészítése. 

 „Tehetséggondozás Éve” programjának 

megbeszélése, döntés. 

Nyári karbantartások állapotának, ütemének 

és elkészítettségi fázisának áttekintése. 

Takarékossági intézkedések! 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető. 

Szabályzatok 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény – 

igazgatók, 

telephely-

vezetők 
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2. 2018. 

09.03. 

 

Tanévnyitó értekezlet 

 

Jelenléti ív.  

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

 

igazgatótanács 

tagjai 

3. 2018. 

10.08. 

Belső szabályozók, szabályzatok 

aktualizálásának feladatai. 

 EFOP 3.1.4 pályázati teendők megbeszélése 

 Működési, szakmai, pénzügyi aktualitások. 

 Egységes arculati elemek, formulák 

alkalmazása. 

Szabályzatok, hivatalos dokumentumok 

formai és tartalmi egyeztetése, terjesztése 

minden tagintézmény felé.  

A JNSZMPSZ Eljárások Kézikönyvének 

aktualizálása. Intézményi mérés-értékelés 

teljes spektrumának beindítása a MÉM 

segítségével. 

INYR aktualitások, kötelezettségek. 

JDPR: feladatok. 

A „Tehetséggondozás Éve” intézményi 

programjai. 

Jelenléti ív.  

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

Szabályzatok 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény – 

igazgatók, 

telephely-

vezetők 

4. 2018. 

11.12. 

Működési, szakmai, pénzügyi aktualitások. 

MÉM ügyek: mérések és feldolgozásuk 

eredményei. 

  Honlap gondozási feladatok.  

Tagintézményi tehetség-koordinátorok 

beszámolói a feladatellátás alakulásáról. 

JDPR: feladatok, aktualitások. 

 A „Tehetséggondozás Éve” programjának 

keretén belül a Jászapáti, Jászberény, 

Karcagi Tagintézmény programjának 

ismertetése, megbeszélése, értékelése. 

EFOP 3.1.4 pályázati teendők. 

 

Beszámolók 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény – 

igazgatók, 

telephely-

vezetők 

5. 2018. 

12.10. 

Működési, szakmai, pénzügyi aktualitások. 

 Munkarend, munkafegyelem – a 

tagintézmény-vezetői ellenőrzések 

tapasztalatai. 

JDPR: feladatok, aktualitások. 

A „Tehetséggondozás Éve” programjának 

keretén belül a Kunhegyes, 

Kunszentmártoni, Mezőtúri Tagintézmény 

programjának ismertetése, megbeszélése, 

értékelése. 

EFOP 3.1.4 pályázati teendők. 

 

Beszámolók 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető. 

- E

m

l

é

k

e

z

t

e

t

ő 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény – 

igazgatók, 

telephely-

vezetők 
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6. 2019. 

01.07. 

Működési, szakmai, pénzügyi aktualitások. 

Tagintézmény-vezetők félévi beszámolóihoz 

a paraméterek megadása, közös áttekintése: 

erősségek, gyengeségek, lehetőségek, 

veszélyek a félév során. 

JDPR: feladatok, aktualitások. 

A „Tehetséggondozás Éve” programjának 

keretén belül a Szolnoki Tagintézmény és 

Újszászi Telephely programjának 

ismertetése, megbeszélése, 

 értékelése. 

EFOP 3.1.4 pályázati aktualitások, teendők. 

 

Beszámolók 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

 

 

 

 

 

 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény – 

igazgatók, 

telephely-

vezetők 

 

 

 

 

7. 2019. 

02.04. 

 Félévi értekezlet és beszámolók: 

tagintézmények, munkaközösségek, IÖM, 

MÉM, KT, gazdaságvezető, főigazgató-

helyettesek, főigazgató. 

Beszámoló az elvégzett ellenőrzések 

eredményeiről. 

EFOP 3.1.4 pályázati eredmények, 

aktualitások, további teendők. 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető. 

Beszámolók 

kibővített 

Igazgatótanács 

8. 2019. 

03.11. 

 

Működési, szakmai, pénzügyi aktualitások. 

Továbbképzési, éves képzési tervek 

elkészítésének koncepciója. 

A „Tehetséggondozás Éve” programjának 

keretén belül a Tiszafüredi Tagintézmény 

programjának ismertetése, megbeszélése, 

értékelése. 

Pedagógiai Szakszolgálatok Hete keretén 

belül Regionális Tehetségkonferencia 

témáinak megbeszélése. 

JDPR: feladatok, aktualitások. 

 EFOP 3.1.4 pályázati teendők. 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv- 

Emlékeztető. 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény – 

igazgatók, 

telephely-

vezetők 

 

9. 2019. 

04.08. 

Működési, szakmai, pénzügyi aktualitások. 

A „Tehetséggondozás Éve” programjának 

keretén belül a Törökszentmiklósi 

Tagintézmény és Fegyverneki Telephely 
programjának ismertetése, megbeszélése. 

JDPR: feladatok, aktualitások. 

EFOP 3.1.4 pályázati teendők, aktualitások. 

A PSZE és PÉM eljárások összefoglalása: 

eredmények 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv- 

Emlékeztető. 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény – 

igazgatók, 

telephely-

vezetők 
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10. 2019. 

05.13. 

Működési, szakmai, pénzügyi aktualitások. 

A 2017/18. tanév/munkaév Beszámolójának 

szempontjai.  

INYR ellenőrzések tapasztalatai, vonatkozó 

intézkedések. 

JDPR: feladatok, aktualitások. 

A „Tehetséggondozás Éve” programjának 

összegzése, értékelése. 

EFOP 3.1.4 pályázati teendők, aktualitások 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv- 

Emlékeztető. 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény – 

igazgatók, 

telephely-

vezetők 

 

11. 2019 . 

06.17. 

Működési, szakmai, pénzügyi aktualitások. 

Tanév végi záró értekezlet előkészítési, 

szervezési feladatai, az éves beszámoló 

paraméterei. 

A nyári folyamatos működés előkészítése, 

egybefüggő zárvatartások és ügyeletek 

tervezése. 

 A 2019/20. tanév/munkaév előkészítése. 

Munkatervi célok meghatározása. Erőforrás 

térképek. 

Tanév indítás feladatai, felelősök, határidők. 

Munkaterv elkészítésének kritériumai. 

A „Tehetséggondozás Éve” programjának 

zárása, összegzése, eredmények értékelése. 

 EFOP 3.1.4 pályázati teendők, aktualitások. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv- 

Emlékeztető. 

 

főigazgató 

 

24. A JNSZMPSZ munkaközösségei: 

 Korai fejlesztés, konduktív ellátás munkaközösség 

 Szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség 

 Nevelési tanácsadás munkaközösség 

 Logopédiai ellátás munkaközösség 

 Tehetséggondozás és pályaválasztási tanácsadás munkaközösség 

 Gyógytestnevelés munkaközösség 

 Iskola- és óvodapszichológiai ellátás munkaközösség 

 Intézményi önértékelés munkaközösség 

 Mérés-értékelés munkaközösség 

 

Vezetői:  munkaközösség-vezetők 

Tagjai: az intézmény azonos feladatait ellátó szakalkalmazottai (delegált és érdeklődő tagok) 

 

24.1 Feladataik: 

 Az intézmény szakmai munkájának irányításában közreműködés (javaslatok 

megfogalmazása) 

 Az intézmény szakmai munkájának tervezésében közreműködés (tervek készítése) 

 Az intézmény szakmai munkájának szervezésében közreműködés (rendezvények, 

programok, ülések, értekezletek) 

 A pedagógusok munkájának szakmai segítése (hospitálások, megbeszélések, eset 
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elemzések) 

 Az intézmény szakmai munkájának ellenőrzésében közreműködés (összegző értékelő 

vélemények készítése) 

 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, a tanév során négy 

alkalommal valósulnak meg, belső és külső helyszíneken.  

 
 

II. Székhelyintézményi munkaterv 

Csibi Enikő 

főigazgató 

 

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

gazdasági-pénzügyi és HR feladatait, szakmai irányítását és koordinálását végző, valamint megyei 

működési körzettel szakértői bizottsági feladatokat, pályaválasztási tanácsadás tevékenységet is ellátó 

feladat ellátási helye, ahol az Intézmény képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezető 

munkahelye található.  

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

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó. 

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

kérdésekkel gazdasági vezető ügyintéző és pénzügyi ügyintéző foglalkozik. Rendszergazda felügyeli 

az informatikai eszközpark működését, intézményi műszaki ügyintéző, intézményi gondnok látja el 

az épületek állapotának folyamatos ellenőrzését, a kapcsolattartást a Fenntartó Műszaki Csoportjával, 

a hivatali gépjárművek szakszerű és jogszerű használatának követését, illetve a karbantartási 

feladatokat (tervezés, megvalósítás, megvalósíttatás), melyben a székhelyintézményi karbantartó is 

segítségére van; szakszolgálati titkár látja el az ügyviteli feladatokat a főigazgatóságon. 

A székhelyintézmény vezetését a főigazgató végzi, beleértve a főigazgatóságon dolgozó szakemberek 

szakmai irányítását és az épület gondozását. A székhelyintézmény munkatársai havonta tartják 

munkacsoport értekezletüket, melynek tartalma csak részben tervezhető, másrészt az aktualitások 

feldolgozása tölti ki azokat. 

 

 

Ssz. 

 

Idő- 

pontok 

 

Ülések tervezett témái 

Főigazgatóság 

 

Dokumentáció 

 

Felelősök 

1. 2018. 

09.10. 

Alakuló ülés. 

A Főigazgatóság struktúrájának változására 

vonatkozó megbeszélések. 

Távozó szakember búcsúztatása, újak köszöntése. 

Munkatervi paraméterek: HR, pénzügy, szakmai, 

műszak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető. 

 

 

 

 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 
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2. 2018. 

10.15. 

Szeptemberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak beszámolója. 

Októberi ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások: Hónap dolgozója, közös 

ünneplés. 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 

3. 2018. 

11.19. 

Októberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak beszámolója. 

Novemberi ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások: Hónap dolgozója, közös 

ünneplés. 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 

4. 2018. 

12.10. 

Novemberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak beszámolója. 

Decemberi ügyek k Hónap dolgozója, közös 

ünneplés. 

özös előkészítése: Karácsony. Egyéb aktualitások: 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 

5. 2019. 

01.07. 

Decemberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak beszámolója. 

Januári ügyek közös előkészítése. 

 Egyéb aktualitások: Hónap dolgozója, közös 

ünneplés. 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 

 

6. 

2019. 

02.04. 

 

Januári beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak beszámolója. 

Februári ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások: Hónap dolgozója, közös 

ünneplés. 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

7 2019. 

03.04. 

Februári beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak beszámolója. 

Márciusi ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások: Hónap dolgozója, közös 

ünneplés. 

 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 

8 2019. 

04.08. 

Márciusi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak beszámolója. 

Áprilisi ügyek közös előkészítése. 

 Egyéb aktualitások: Hónap dolgozója, közös 

ünneplés. 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 
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9 2019. 

05.06. 

Áprilisi beszámolók: Aktuális HR ügyek, pénzügyek, 

szakmai ügyek, műszak beszámolója. 

Májusi ügyek közös előkészítése. 

 Egyéb aktualitások: Hónap dolgozója, közös 

ünneplés. 

 

 

. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 

10. 2019. 

06.17. 

Májusi beszámolók: Aktuális HR ügyek, pénzügyek, 

szakmai ügyek, műszak beszámolója. 

Júniusi ügyek közös előkészítése.  

 Egyéb aktualitás Hónap dolgozója, közös ünneplés. 

ok: Tanévzáró szakmai és pénzügyi előkészítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 

 

Kiemelt feladatok a 2018/2019. tanévben 

 

 

Ssz. 

 

Feladatok 

 

Határidő 

 

Dokumen-

táció 

 

Felelősök 

1. Az Intézmény Munkavédelmi, Tűzvédelmi 

Szabályzatában előírt kötelezettségeknek való 

megfelelés folyamatos ellenőrzése, intézkedések 

kezdeményezése a hiányosságok pótlására, az 

esetleges szabálytalanságok korrekciójára 

vonatkozóan 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos,  

minden 

hónap 

utolsó 

hétfőjén  

Jelenléti ív. 

Jegyző 

könyv 

Emlékeztető  

Egyedné 

Körmendi 

Erika, 

munkavéde

lmi felelős 

2.  Intézményi működési szabályzatok felülvizsgálata, 

szakszerűségük havi ellenőrzése 

Folyamatos,  

minden 

hónap 

utolsó 

hétfőjén 

Jelenléti ív. 

Jegyző 

könyv 

Emlékeztető 

Csibi 

Enikő 

főigazgató 

3. Az Integrált Nyomonkövető Rendszer 

Tagintézményekben történő vezetésének segítése, 

annak ellenőrzése, korrekcióra vonatkozó 

javaslattétel. 

 

 

Folyamatos, 

havonta egy 

tagintéz – 

mény 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

Magyarné 

Kovács 

Ildikó főig. 

helyettes 

4.  HR folyamatok ellenőrzése, KIR feltöltés 

ellenőrzése 

Folyamatos,  

minden 

hónap 

utolsó 

hétfőjén 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

Magyarné 

Kovács 

Ildikó főig. 

helyettes 
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3. Vezetői belső ellenőrzés a Székhelyintézményben: 

- a munkaidő betartása, nyilvántartása 

- az ügyviteli dokumentáció vezetése 

- szabadságkövető rendszer vezetése 

- gondnoki, karbantartási feladatok ellátása 

- karbantartói felület kezelése 

- hivatali és saját gépjárművek hivatali célú 

használati felületének kezelése 

- informatikai eszközök karbantartása a teljes 

intézményben 

Folyamatos, 

heti 

rendszeressé

ggel 

Szükség 

esetén 

jegyző-

könyv, 

figyelmez-

tetés 

Csibi 

Enikő 

főigazgató 

 

 

II.1 Gazdasági – HR Csoport 

Dr. Farkasné Berkes Kitti 

Gazdasági-HR irodavezető 

1. Pénzügy: 

A gazdasági csoport pénzügyi területének tevékenysége egyrészt a tanévben folyamatosan 

felmerülő, rendszeresen ismétlődő, határidőre elvégzendő feladatokból, másrészt a 

tankerülettől érkező, előre nem látható teendőkre bontható. 

 

1.1 Folyamatosan felmerülő, rendszeresen ismétlődő feladatok 

Feladatok Határidők Felelősök 

A tagintézményektől beérkező személyi 

juttatások (munkábajárás, megbízási díj) 

számfejtésre történő előkészítése, 

mellékletekkel való ellátása, rögzítése a 

Tanonc programba és bejuttatása a 

Tankerületbe.  

tárgyhót követő 

5-10. napja között  

Gazdasági-HR 

irodavezető; 

Pénzügyi ügyintéző 

Szerződés alapján a szakszolgálathoz 

folyamatosan beérkező szolgáltatási/közüzemi 

számlák pénzügyi ellenőrzése, Tanonc 

programba való rögzítése, felszerelése 

(előzetes kötelezettségvállalás vagy 

kötelezettségvállalás elkészítése), majd a 

Tankerületbe történő bejuttatása. 

a számla 

beérkezését 

követően azonnal, 

folyamatosan 

Gazdasági-HR 

irodavezető; 

Pénzügyi ügyintéző 

Tanonc program folyamatos, naprakész 

vezetése 

folyamatos Gazdasági-HR 

irodavezető; 

Pénzügyi ügyintéző 

Tankerülettől érkező tájékoztató jellegű 

számlák ellenőrzése, Tanonc programba való 

rögzítése 

a számla 

beérkezését 

követően azonnal, 

folyamatosan 

Gazdasági-HR 

irodavezető; 

Pénzügyi ügyintéző 

Tankerülettől érkező visszaigazolandó számlák 

ellenőrzése, Tanonc programba való rögzítése 

a számla 

beérkezését 

Gazdasági-HR 

irodavezető; 
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felszerelése (előzetes kötelezettségvállalás 

vagy kötelezettségvállalás elkészítése), majd a 

Tankerületbe történő bejuttatása. 

követően azonnal, 

folyamatosan 

Pénzügyi ügyintéző 

A nem szerződésen alapuló - szükség szerint 

felmerülő dologi kiadások körébe tartozó – 

megrendelések lebonyolítása, amennyiben 

szükséges megrendelő elkészítése, árajánlatok, 

számlák bekérése, számlák pénzügyi 

ellenőrzése, Tanonc programba való rögzítése, 

felszerelése (előzetes kötelezettségvállalás 

vagy kötelezettségvállalás elkészítése), majd a 

Tankerületbe történő bejuttatása. 

a megrendelés 

sürgősségétől 

függően, a lehető 

legrövidebb időn 

belül 

Gazdasági-HR 

irodavezető; 

Pénzügyi ügyintéző 

Év elején az éves kötelezettségvállalási 

igénybejelentések (közüzemi/szolgáltatói 

számlák; munkába járások) elkészítése az 

előző évi forgalom figyelembevételével a 

szerződések alapján. 

Naptári év első 

hónapja, 

Tankerület 

határidejének 

megfelelően 

Gazdasági-HR 

irodavezető; 

Pénzügyi ügyintéző 

A tagintézmények készpénzigényének 

összeállítása, ellenőrzése, az igény összesítése 

és kötelezettségvállalás készítése. Készpénz 

felvétele, szétosztása, majd a felhasználást 

követően számlák ellenőrzése, táblázatba, 

Tanoncba rögzítés a tankerületben történő 

elszámolás ügyintézése. 

kp. felvétel havi 

rendszerességgel, 

elszámolás: a 

készpénz 

felvételét követő 

30 napon belül 

 

Pénzügyi ügyintéző 

A bérleti szerződés alapján használt 

fénymásolók óraállásának havi 

rendszerességgel történő lejelentése a bérbeadó 

felé. 

minden hónap 5. 

napjáig 

Pénzügyi ügyintéző 

Költségvetés tervezése a dologi kiadások 

tekintetében, az előző évi tényleges adatok és 

felhasználások figyelembe vételével; a 

szükséges egyeztetéseket követően a 

következő időszakra vonatkozó igények és 

kötelezettségek összehangolásával, a 

költséghatékonyság és költségtakarékosság 

jegyében. 

a fenntartó által 

megadott 

időpontig 

Gazdasági-HR 

irodavezető; 

Pénzügyi ügyintéző 

Beiskolázási terv elkészítése a Főigazgató-

helyettessel. 

a fenntartó által 

megadott 

időpontig 

Gazdasági-HR 

irodavezető 

 

Tanulmányi szerződések elkészítése, 

nyilvántartása, folyamatos figyelemmel 

kísérése, változások nyomon követése. Képzési 

díj ügyintézése.  

a fenntartó által 

megadott 

időpontig 

Gazdasági-HR 

irodavezető 

Megbízási és vállalkozási szerződések 

elkészítése, nyilvántartása, folyamatos 

figyelemmel kísérése, változások nyomon 

követése, szerződésmódosítások, szerződés 

folyamatosan Gazdasági-HR 

irodavezető 
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megszüntető okirat elkészítése, a pénzügyi 

teljesítések ellenőrzése.  

Továbbszámlázandó számlákhoz a megfelelő 

számla csatolása, feljegyzés készítése, 

benyújtása a Tankerületbe.  

folyamatosan Gazdasági-HR 

irodavezető 

A tagintézményektől beérkező kiküldetések 

leellenőrzése, Tanonc programba való 

rögzítése, felszerelvényezése mellékletekkel, 

majd a Tankerületbe történő bejuttatása. 

folyamatosan Gazdasági-HR 

irodavezető; 

Pénzügyi ügyintéző 

Éves többletkötelezettség vállalások 

elkészítése, Tagintézményektől beérkező 

adatok összesítése, rögzítése, folyamatos 

figyelemmel kísérése a felhasználásoknak.  

folyamatosan Gazdasági-HR 

irodavezető 

 

Tankerületi beosztások elkészítése Tárgyhónapot 

megelőző utolsó 

munkanap 

Gazdasági-HR 

irodavezető 

KSH, Oktatási Hivatal felé történő 

adatszolgáltatások 

folyamatos Gazdasági-HR 

irodavezető; 

Pénzügyi ügyintéző 

Értekezletek, rendezvények, konferenciák 

pénzügyi teljes körű megszervezése, 

lebonyolítása.  

adott időpontban  Gazdasági-HR 

irodavezető; 

Pénzügyi ügyintéző 

A nyári zárva tartások idejére a felmerülő 

karbantartási igények felmérése, a 

lebonyolításhoz szükséges intézkedések 

megtétele, egyeztetés a tagintézményekkel és a 

Tankerülettel, teljesítési igazolás elkészítése, a 

számlák pénzügyi ellenőrzése, rögzítése, 

felszerelése (előzetes kötelezettségvállalás 

vagy kötelezettségvállalás elkészítése), majd a 

Tankerületbe történő bejuttatása. 

folyamatos gazdasági ügyintézők 

 

1.2 Jelenlegi nehézségek, megoldásra váró feladatok 

A munkafolyamatokat zavarja, illetve nehezíti a régi, elavult informatikai eszközök gyakori 

technikai problémái, mint pl. programok munkaközbeni lefagyása, esetleges be nem töltése.  

Tagintézményektől beérkező iratok, formanyomtatványok hibásan való kitöltése, mely újra és 

újra elkészítését jelenti a Gazdasági-HR Iroda részére. 

  

2. HR: 

A HR ügyintézői tevékenység három részből áll:  

 egyrészt a havonta kötelezően elvégzendő feladatok, melyeket minden hónapban 

határidőre kell elvégezni, 

 másrészt az aktuálisan felmerülő munkaügyi feladatok ügyintézése, melynek határideje 

igazodik a Magyar Államkincstár által végzett bérszámfejtéshez, 

 harmadrészt az adatszolgáltatások, itt a határidőket az adatkérő szabja meg. 
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2.1 Folyamatosan felmerülő, rendszeresen ismétlődő feladatok 

Feladatok Határidők Felelősök 

Szabadságok rögzítése a KIRA rendszerben  minden hó 

utolsó 

munkanapjáig 

HR ügyintézők 

Keresőképtelenség jelentése, táppénzes papírok 

egyeztetése a távollét jelentéssel 

naprakészen HR ügyintézők 

Táppénzes papírok helyes kitöltésének ellenőrzése, 

szabadság kérelmek felvezetése kartonokra. 

naprakészen HR ügyintézők 

A távolléti adatok visszaellenőrzése a jelenléti íven minden hó 20-a HR ügyintézők 

A nem rendszeres kifizetések (útiköltség, üzemanyag, 

MÁV. VOLÁN bérletek, megbízási díjak) rögzítése a 

TAN-ONCE rendszerben 

folyamatosan HR ügyintézők 

Megbízási díjak számfejtésének rögzítése a TAN-

ONCE rendszerbe 

folyamatosan HR ügyintézők 

A leigazolt túlórák felvezetése egy összesítő táblába és 

a mellékletekkel együtt átküldése a Tankerületbe 

minden hó 

utolsó napján 

HR ügyintézők 

Álláshirdetések előkészítése szükség esetén HR ügyintézők 

Közalkalmazottak adatainak nyilvántartása, kezelése, 

adatrögzítés a KIRA rendszerben 

folyamatosan HR ügyintézők 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésével, 

módosításával és megszüntetésével kapcsolatos 

munkaügyi adminisztráció a Tankerületbe történő 

beküldése 

szükség esetén HR ügyintézők 

Átsorolások, illetményváltozások előkészítése szükség esetén HR ügyintézők 

Jubileumi jutalom előkészítése jelzés a Tankerületbe szükség esetén HR ügyintézők 

Nyugdíjazási ügyiratok előkészítése szükség esetén HR ügyintézők 

Személyi anyag dokumentációjának frissítése, 

naprakészen tartása 

szükség esetén HR ügyintézők 

Munkáltatói, jogviszony igazolások készítése szükség esetén HR ügyintézők 

Munkavállalói letiltással kapcsolatos ügyek intézése szükség esetén HR ügyintézők 

Fizetési előleg, hóközi kifizetések nyilvántartása szükség esetén HR ügyintézők 

Állománytábla vezetése minden hónap 5-

éig 

HR ügyintézők 

Üzemorvosi vizsgálatok szervezése, hozzákapcsolódó 

adminisztráció 

szükség esetén HR ügyintézők 

Megbízási szerződések előkészítése szükség szerint HR ügyintézők 

A pedagógus minősítéssel kapcsolatos ügyintézés szükség szerint HR ügyintézők 

A KIR rendszerben az aktuális változások felvezetése szükség szerint HR ügyintézők 

A KIRSTAT elkészítése minden év 

október 15. 

HR ügyintézők 

 

2.2 Az előző év hibáinak számbavétele/korrekciók  

A KIR-rendszer adatainak feltöltése nehézségekbe ütközik mivel a jogviszony-adatokat csak a 

hatályba lépés után lehet rögzíteni. A felület változásainak nyomon követése a tájékoztatás 

hiányában nehézkes. A folyamatos személyi változások a rendszer átlátását akadályozták. A 

dokumentumok személyi anyagokba történő lefűzése csak kampányszerűen történt, mivel 

kevés idő jutott rá, ezen változtatni kell. 
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3. Jelenlegi nehézségek, megoldásra váró feladatok: 

Jelenleg a legnagyobb probléma, hogy a tagintézmények nem jelentik le időben a táppénzre 

került kollégákat és az utólag történt rögzítés rengeteg egyeztetéssel és adminisztrációval jár. 

A bérjegyzéket nem kapjuk meg egy állományba, egyesével kell kinyomtatni a KIRÁ-ból. A 

dolgozókat le kell nyilatkoztatni, hogy kérik-e a papíralapú bérjegyzéket, vagy az ügyfélkapun 

keresztül szeretnék lekérni. 

A KIR-rendszer adatait felül kell vizsgálni a személyi anyagok alapján, illetve a személyi 

anyagok ellenőrzése után a hiányzó dokumentumokat pótolni kell. 

 

Gazdasági-HR iroda célja a 2018/2019. tanévben is, hogy költséghatékonyság és 

költségtakarékosság jegyében működjön a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat. 

 

 

II.2 Műszaki Csoport  

Tóth Norbert 

Műszaki Csoport vezető 

 

1. A 2018/2019. tanévre vonatkozó, JNSZMPSZ intézményi gondnok feladatai:  

Székhely és tagintézmények papír-írószer, tisztítószer, védőruha és egyéb eszköz igényeinek 

folyamatos vizsgálata, összesítése és eszközigény továbbítása a Szolnoki Tankerületi Központ 

Működtetés Csoportjához, főigazgatói engedélyezést követően. 

Székhely és tagintézmények / telephelyek épületállagának nyomonkövetése, a helyi vezetők 

jelzései alapján. Az állagmegóvó és javító intézkedések megtervezése, a soron következő 

állagmegóvó és javító munkálatok szükségességének továbbítása a Szolnoki Tankerületi 

Központ Működtetés Csoportjához, főigazgatói engedélyezést követően. 

Székhely és tagintézmények hivatali gépjárműi állapotának folyamatos nyomonkövetése 

(beleértve a műszaki vizsgák időpontját is), a tagintézmény-igazgatók jelzései alapján. 

Meghibásodás esetén a gépjárművek javíttatásának előkészítése, továbbítása a Szolnoki 

Tankerületi Központ Működtetés Csoportjához, főigazgatói engedélyezést követően. 

 

2. A 2018/2019. tanévre vonatkozó, műszaki csoportvezetői feladatok: 

A feladatellátás keretében a Műszaki Csoport tervező, szervező és kivitelező munkájának 

irányítása. A műszaki csoport vezetője felelős a csoportba tartozó műszaki ügyintéző - gondnok 

és az informatikus - rendszergazda napi munkafolyamatainak ellátásáért, ellenőrzéséért.  

Felelős a hivatali és a saját gépjárművek használatának engedélyezéséért (Fenntartó 

visszaigazolt engedélyeinek rögzítése-rendszerezése - lefűzése), az útitervek főigazgatóval való 

egyeztetéséért, engedélyeztetéséért. 

Felelőssége kiterjed az intézményben levő eszközök, készletek rendeltetésszerű használatának 

szaktanácsadására, azok megfelelő, zárható tárolási helyére vonatkozó tájékoztatásról. 

Feladata a saját hatáskörben való intézkedés. Nagyobb volumenű esetekben a főigazgatóval 

való egyeztetést követően intézkedhet. Feladata a főigazgató felé történő folyamatos, 

követhető, pontos referálás. 

Feladata a Műszaki Csoport tagjai munkájának irányítása, ellenőrzése, kötelezően vezetendő 

dokumentumaik ellenőrzése. Az informatikus - rendszergazda és a műszaki ügyintéző – 
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gondnok, minden esetben köteles a heti munkanaplót a megvalósult feladatokról és a következő 

heti tervét leadni, melyet a csoport vezetője leigazolva a főigazgató számára átad. 

Tervszerű munkameneteik megvalósítása céljából a hétfői napokon a csoport nem elérhető 7:45 

– 16:15-ig, vagyis a műszaki ügyintézés ezen a napon szünetel. 

A tagintézmények a műszaki csoport vezetője felé jelzik, ha a tagintézményeknek, 

munkatársaknak a műszaki ügyintéző – gondnok vagy az informatikus – rendszergazda 

segítségére van szükségük. A csoportvezető a kollégák munkáját a külső igények szerint, 

főigazgatói engedélyezést követően - átszervezi. 

A csoportvezető, a műszaki ügyintéző – gondnok és az informatikus - rendszergazda az 

elvégezendő feladatok között prioritást állít föl. A prioritási sorrendet a működéshez szükséges 

feltételek optimálissá tétele határozza meg.  

 

Ssz. Feladat Idő/határidő Felelős 

1.  Műszaki Csoport irányítása. a tanév során 

folyamatos 

MCS vezető 

2  A műszaki csoport szakemberei napi, heti 

dokumentációjának ellenőrzése, követése. 

 

a tanév során 

folyamatos 

MCS vezető 

3.  A csoport tagjainak szabadságigénye 

esetén, az aktuális feladatokat szem előtt 

tartva, a főigazgató által engedélyeztetve 

történik. A csoportvezető az átfedések, 

helyettesítések megoldására törekszik.  

 

ciklikus, aktuális 

problémákra reagáló 

MCS vezető 

4. A folyamatos működés fenntartása, a 

tagintézményekben való problémák 

megoldására a szakemberek beosztása, 

kiszervezése. 

 

ciklikus, aktuális 

problémákra reagáló 

MCS vezető 

5. Heti tervszerű teamek tartása az aktuálisan 

felmerülő ügyek, problémák kezelésére. 

 

heti rendszerességgel MCS vezető 

 

3. Műszaki ügyintézői feladatok:  

A feladatellátás keretében megyei koordináció történik. A műszaki ügyintéző begyűjti, 

regisztrálja a tagintézmények és telephelyek helyszínen észlelt műszaki problémáit, elemzi 

azokat, majd a főigazgatóval egyezteti Az egyeztetést követően, a főigazgató által elfogadott és 

támogatott, megoldásra váró problémákat a műszaki ügyintéző továbbítja a Szolnoki 

Tankerületi Központ Működtetés Munkacsoportja felé, ahol megtörténik a megoldás 

megtervezése, illetve a visszacsatolás a műszaki ügyintéző felé. Másrészt a feladatkör 

tartalmazza az intézményi ellátmány, a nyomdában készült, előzetesen megrendelt 

nyomtatványok, valamint az intézményi beszerzések racionális szétosztását is.  

Feladata a beszerzési folyamatok részben, egészben való ügyintézése, támogatása. Árajánlatok 

bekérése, szakmai támogatás a gazdasági osztály részére. Beszerzések esetében a feladatatok 

átadása a műszaki ügyintéző – gondnoknak. 
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Ssz. Feladat Idő/határidő Felelős 

1.  Műszaki, karbantartási ügyekben a 

tagintézményekkel való folyamatos 

kapcsolattartás. 

a tanév során 

folyamatos 

műszaki 

ügyintéző 

2  A tagintézményeknél felmerült műszaki 

problémák összegyűjtése, továbbítása a fenntartó 

Műszaki Csoportja felé. 

ciklikus, aktuális 

problémákra 

reagáló 

műszaki 

ügyintéző 

3.  Beszállított ellátmányok, berendezések 

rendszerezése (teljes felelősséggel), papír alapú 

szétosztása, raktározása, készletezése a 

tagintézmények részére. 

ciklikus, aktuális 

problémákra 

reagáló 

műszaki 

ügyintéző 

4.  Az elkészült nyomdai nyomtatványok 

rendszerezése, szétosztása a tagintézmények és 

tagintézményi telephelyek részére. 

ciklikus, aktuális 

problémákra 

reagáló 

műszaki 

ügyintéző 

5.  Főigazgatósági, székhelyintézményi, 

tagintézményi, telephelyi beszerzések 

lebonyolítása, a lebonyolítás központi követése, 

szükséges korrekciókra vonatkozó szakmai 

javaslattétel a főigazgató felé. 

periodikus műszaki 

ügyintéző 

 

4. Székhelyintézményi karbantartó feladatok:  

A feladatellátás keretében az intézményi karbantartó elvégzi a Székhelyintézmény 

Főigazgatóság és Megyei Szakértői Bizottság épületének, udvarának és közvetlen 

környezetének folyamatos és rendszeres átvizsgálását, és elvégzi ugyanakkor az egyszerűbb, 

speciális szaktudást és eszközt nem igénylő karbantartási, javítási, állag megóvási munkákat. 

Kompetenciáját, szaktudását és eszközellátottságát meghaladó javítások szükségességéről 

tájékoztatja a főigazgatót, majd az egyeztetést követően megkeresi a Szolnoki Tankerületi 

Központ Működtetés Munkacsoportját, és javaslatot kér a javítást végző cégre, munkacsoportra 

vonatkozóan. A korrekcióra saját hatáskörben is tehet javaslatot a Működtetés Munkacsoport 

felé, amennyiben saját szakmai gyakorlatában, előzetes kapcsolat rendszerében rendelkezik 

olyan tudásbázissal, mely segítheti, gyorsíthatja és olcsóbbá teheti a szükséges beavatkozást.   

A Székhelyintézményben felmerült karbantartási feladatok ellátása (vezetők és munkatársak 

által észlelt, webes felületen rögzített, főigazgató által engedélyezett feladatok). 

 

Ssz. Feladat Idő/határidő Felelős 

1. Nagyrészt a Székhelyintézményben felmerült – 

tervezett karbantartási feladatok ellátása. A feladat 

saját hatáskörben valósítandó meg, a nagyobb, 

szakszerű műszaki beavatkozást nem igénylő 

beavatkozások esetében. Az esetlegesen felmerült 

műszaki beavatkozást igénylő hibák esetében, a 

főigazgatóval történt egyeztetést követően szakember 

hívása az alkalmazott módszer. 

folyamatos karbantartó 

2. A Székhelyintézmény belső udvarának bejárása, 

hulladékok összegyűjtése, az SZB épület és 

környezetének rendben tartása (beleértve az Aradi 

utcai bejáratot is). 

napi 

rendszeresség

gel 

karbantartó 
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3. A működéssel kapcsolatos problémák összegyűjtése, 

jelzése a főigazgató, illetve a Műszaki Csoport felé. 

folyamatos karbantartó 

4. Az intézmény területén található zöld terület 

gondozása. 

folyamatos karbantartó 

5. A nyomdában található berendezésének, eszközök áru- 

és eszközkészletének felelősségteljes védelme. 

 

folyamatos 

karbantartó 

 

5. Megyei gépjármű koordinátor feladatok:  

A feladatellátás keretében megyei koordináció történik. Megyei gépjármű koordinátorként 

begyűjti, regisztrálja a tagintézmények és telephelyek gépjármű igényeit, majd ezeket 

előterjeszti a főigazgató felé. Főigazgatói engedélyt követően a gépjárművek használatát 

nyomon követi, illetve helyszíni ellenőrzéseket végez a gépkocsik szabályos tárolására, 

dokumentáció követésére vonatkozóan. A székhelyintézmény gépkocsi vezetőjeként 

folyamatosan követi a Főigazgatóság személygépkocsijának műszaki állapotát, tankolását, 

takarítását, és indokolt esetben jelzéssel él a főigazgató felé, amennyiben az azt használók nem 

a szabályzat szerint járnak el. 

 

Ssz. Feladat Idő/határidő Felelős 

1. Az Intézmény hivatali gépjármű 

koordinátoraként a tagintézmények és 

telephelyek rendszeresen beírt gépkocsi 

igényeinek követése, egyeztetés a főigazgatóval 

azok indokoltságáról. 

folyamatos megyei 

gépjármű 

koordinátor 

2. Gépkocsi vezetőként a Főigazgató, illetve a 

helyettesek, valamint az Intézmény 

munkatársainak feladat ellátási helyre szállítása, 

szükség szerint, a főigazgató engedélyével. 

folyamatos megyei 

gépjármű 

koordinátor 

3. Gépkocsi vezetőként az Intézmény autójával 

kisebb beszerzések lebonyolítása, a beszerzett 

eszközök és felszerelések szállítása a rendeltetés 

színhelyére.  

folyamatos megyei 

gépjármű 

koordinátor 

4. A Székhelyintézmény szolgálati autójának 

műszaki állapotáért való felelősség, a szolgálati 

gépjármű külső és belső tisztaságának 

biztosítása, a gépkocsi dokumentációjának 

pontos és igényes vezetése és rendben tartása 

(menetlevél, üzemanyagkártya), a rendszeres 

tankolás.  

folyamatos megyei 

gépjármű 

koordinátor 

 

 

Székhelyintézményi gondnoki munkaterv 

 

6. Székhelyintézményi gondnoki feladatok:  

A feladatellátás keretében a székhelyintézményi gondnok elvégzi a Székhelyintézmény 

Főigazgatóság és Megyei Szakértői Bizottság épületének, udvarának és közvetlen 

környezetének folyamatos és rendszeres átvizsgálását, és elvégzi ugyanakkor az egyszerűbb, 

speciális szaktudást és eszközt nem igénylő karbantartási, javítási, állag megóvási munkákat. 

Kompetenciáját, szaktudását és eszközellátottságát meghaladó javítások szükségességéről 
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tájékoztatja a csoportvezetőt, illetve a főigazgatót. A korrekcióra saját hatáskörben is tehet 

javaslatot a Működtetés Munkacsoport felé, amennyiben saját szakmai gyakorlatában, előzetes 

kapcsolat rendszerében rendelkezik olyan tudásbázissal, mely segítheti, gyorsíthatja és 

olcsóbbá teheti a szükséges beavatkozásokat.   

 

Ssz Feladat Idő/határidő Felelős 

1. Nagyrészt a Főigazgatóságon felmerült – tervezett, 

és előre nem tervezhető karbantartási feladatok 

ellátása. A feladat saját hatáskörben valósítandó 

meg, a nagyobb, szakszerű műszaki beavatkozást 

nem igénylő beavatkozások esetében. Az 

esetlegesen felmerült műszaki beavatkozást igénylő 

hibák esetében, a csoportvezető tájékoztatása, 

valamint a főigazgatóval történt egyeztetést 

követően szakember hívása az alkalmazott módszer. 

 

folyamatos székhelyintéz

ményi 

gondnok 

2. A Székhelyintézmény épületének külső területi 

bejárása, hulladékok összegyűjtése, épület és külső 

környezetének rendben tartása (Mária úti járdarész, 

POK-épület, mozgássérült bejáró környezete). 

 

napi 

rendszeresség

gel 

székhelyintéz

ményi 

gondnok 

3. A működéssel kapcsolatos problémák 

összegyűjtése, jelzése a csoportvezető, illetve a 

főigazgató felé. 

 

folyamatos székhelyintéz

ményi 

gondnok 

4. Az intézmény területén található zöld terület 

gondozása. 

 

folyamatos székhelyintéz

ményi 

gondnok 

5. A nyomdában található berendezések, eszközök 

árukészletének felelősségteljes, készletének teljes 

védelme. 

 

folyamatos 

székhelyintéz

ményi 

gondnok 

 

Informatikus, intézményi rendszergazdai munkaterv 

 

7. Informatikus, rendszergazdai feladatok: 

A feladatellátás keretében a rendszergazda biztosítja a Székhelyintézmény Főigazgatóság, 

Megyei Szakértői Bizottság, Tagintézmények és Telephelyek informatikai hálózatának 

folyamatos működését, hibáinak javítását és a lehetőségek szerinti fejlesztését.  

Rendszeresen biztonsági mentéseket végez. 

Végzi az iktató programok rendszeres nyomon követését. 

Az informatikai eszközökkel, szoftverekkel kapcsolatos kérdésekre, kérésekre távoli vagy helyi 

segítségnyújtást biztosít. Az intézményi honlapot rendszeresen frissíti, karbantartja és bizonyos 

meghatározott időközönként mentést végez, a honlap tartalmának védelme érdekében.  

 

Ssz. Feladat Idő/határidő Felelős 

1. 
Informatikai segítségnyújtás a főigazgatóság 

munkacsoportjai és a tagintézmények felé. 

ciklikus, aktuális 

problémákra 

reagáló 

rendszergazda 
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2 
A főigazgatóságon és a tagintézményeknél 

informatikai eszközök javítása, karbantartása. 

ciklikus, aktuális 

problémákra 

reagáló 

rendszergazda 

3. 

Rendezvényeken való informatikai 

segítségnyújtás. 

 

ciklikus rendszergazda 

4. 
Oktatási Hivatal oldalára önértékelések, 

továbbképzések felvitele 

ciklikus  rendszergazda 

5. 
Intézményi honlap karbantartása, új elemek és 

beszámolók feltöltése. 

rendszeres rendszergazda 

6. 

Tervezett, meghatározott területeken történő 

partneri elégedettség-mérések kérdőívezése, 

eredmények összegzése. 

munkatervben 

meghatározott  

időben 

rendszergazda 

7. 

Számítógépes hálózat felügyelete és 

ellenőrzése a főigazgatóságon és a 

tagintézményekben  

 

periodikus 

rendszergazda 

 

 

 

III. Főigazgatóhelyettesi munkaterv 

Magyarné kovács Ildikó 

főigazgató helyettes 

 

1. A tanév tervezésének jogszabályi alapja 

 A hatályos köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a JNSZMPSZ 

SZMSZ-ében meghatározott feladat megosztás és az egységes működési filozófiának 

való megfelelés;  

 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet (A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról);  

 A Fenntartó által megfogalmazott elvárások; 

 A főigazgatói pályázatban ütemezett középtávú feladatok; 

 A 2017/2018. tanév értékelése (szakmai, működési eredmények, tagintézményi és 

munkaközösségi beszámolók). 

 

2. A szakmai 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 JNSZMPSZ – Folyamatok leírásának kézikönyvében 

rögzített és a munkaközösségek, illetve a szak-alkalmazotti és alkalmazotti közösség által 

elfogadott folyamatok szerinti működés biztosítása.  

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

intézmény iránti lojalitásának, elkötelezettségének növelése.  
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 A humánerőforrás gondozás területe kiemelt feladatként való kezelése az irányítási 

folyamatokban. 

 A tehetség-tanácsadás, - azonosítás, - gondozás tevékenység szakmai támogatása 

képzések, tagintézményi és teljes intézményi rendezvények magvalósításával. 

 

 Kiemelt szakmai feladatok a 2018/2019. tanévre 

 A szakszolgálati feladatok irányítása, amely kiterjed a következőkre: nevelési tanácsadás, 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés, iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. A 

szakmai irányítás és ellenőrzés a munkaközösség vezetők bevonásával valósul meg. 

 A nevelési tanácsadás (3. ellenőrzési év) szakmai ellenőrzése a Nevelési tanácsadás 

Munkaközösség által kidolgozott szakmai szempontok alapján, foglalkozás látogatása 

vagy reflektív interjú szerint történik. 

 A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása (2. ellenőrzési év) szakmai 

ellenőrzése a munkaközösség által kidolgozott szempontok alapján. 

 A gyógytestnevelési tevékenység (1. ellenőrzési év) szakmai ellenőrzése a 

Gyógytestnevelés Munkaközösség által kidolgozott szakmai szempontok alapján, 

foglalkozás látogatása szerint történik. 

 A „Tehetséggondozás Éve Jász-Nagykun-Szolnok Megyében” keretében programok 

szervezése, valamint intézményi és tagintézményi szintű rendezvények megvalósítása. 

Konferenciákon, szakmai napokon való részvétel, ezekről tudásmegosztás az intézmény 

honlapján.   

  A megyei tehetség-munkaközösség irányításának támogatása.   

 Megyei Pályaválasztási Tanácsadó irányításának támogatása, ellenőrzése.                                                

 

 Kiemelt szervezeti feladat a tanévre 

 Az intézményi önértékelési program 2018/2019. tanévre eső feladatainak elvégzése, a 

2018/2019. tanévre szóló önértékelési terv elkészítése az IÖM Munkaközösség vezetővel 

együtt; és a munkaterv részeként való elfogadtatása.  

 Az éves statisztikai adatszolgáltatás szakmai követése, ellenőrzése. 

 

 Kiemelt koordinációs feladatok 

 A szakszolgálati feladatok köré szerveződött négy munkaközösség, valamint az 

intézményi Mérés- Értékelés Munkaközösség (MÉM) munkájának koordinálása a 

munkaközösség vezetőkön keresztül, a munka segítése, nyomon követése, ellenőrzése.  

 Cél, hogy a munkaközösségek a szakmai fejlesztés/fejlődés generátorai legyenek 

(szakmai finomítások, innovációk, publikációs készség növelése, pályázatok írása). Az 

intézmény szakmai munkájának tervezésében, megvalósításában való közreműködés 

(szakmai javaslatok megfogalmazása, ellenőrzési terv javaslat kidolgozása) 

megvalósuljon. 

 A munkaközösségi foglalkozások szakmai ellenőrzése.  

 Munkaközösségi meghívók, emlékeztetők ellenőrzése, továbbítása a főigazgató felé. 

 A munkatervben foglalt szakmai feladatok megvalósulása. 
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 A munkaközösségek működésének ellenőrzési terve: 

 

Ssz. Munka- 

közösség  

neve 

okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. 

1. Nevelési Tanácsadás   X       

2. Gyógytestnevelés    X     

3. Iskolapszichológiai 

Ellátás Koordinációja  

    X    

4. Tehetség, 

Pályaválasztás 

     X   

5. Mérés- Értékelés  X        

 

 

 A „Tehetséggondozás Éve” keretében megvalósítandó szakmai programok 

 

Intézményi szintű: A „Tehetséggondozás Éve” Záró konferencia 

 

Tagintézményi szintű programok:  

Tagintézmény Alkalmak 

száma 

Helyszín Időpont 

Jászapáti és 

Jászberényi 

Tagintézmény 

7 Jászberényi 

Tagintézmény 

 

Hamza Múzeum 

Városi Könyvtár 

 

Jászágó: Óvoda 

2019.február 

2019.március 

2019.03.10. 

2019. 

Szakszolgálati Hét 

 

2019.április 

 

Karcagi 

Tagintézmény 

2 Tagintézmény 

Karcagi Járás települései 

2019.03.05. 

2019.03.07. 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 

 

5 Karcagi Tagintézmény 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 

2019.03.05. 

2019.03.04. 2019.03.06. 

2019.04.10. 

2019.04.29. 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

2 Tagintézmény  

Mezőtúri 

Tagintézmény 

2 

 

Tagintézmény 2019.03.13. 

2019.03.15. 

Szolnoki 

Tagintézmény / 

 

Újszászi telephely 

4 

 

 

3 

Tagintézmény 

 

 

Telephely 

2018.10.-12. hó 

2018.10.24-26.  

2019. március 

2019.január 

2019. március 

2019.április 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

5 Tagintézmény 2018.november 

2019. március 
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2019. 

Szakszolgálati Hét 

2019. június 

 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény/  

 

Fegyverneki telephely 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Tagintézmény  

 

Fegyverneki Telephely 

2019.január 

2019.  

Szakszolgálati Hét  

 

2019.március 

 

 Az Intézmény továbbképzési programjának folyamatos gondozása, a 2018/2019. tanév 

beiskolázási tervének megvalósíttatása, a 2019/2020. tanév beiskolázási tervének 

előkészítése 
 

 Szakmai ellenőrzési feladatok 

 Nevelési tanácsadás ellenőrzése (3. ellenőrzési év)  

 A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása (2. ellenőrzési év) 

 Gyógytestnevelési tevékenység (1. ellenőrzési év) 

 Ellenőrzés tartalma: nevelési tanácsadás (óralátogatás / reflektív interjú); 

tehetséggondozás (óralátogatás / reflektív interjú, dokumentumelemzés, interjú); 

gyógytestnevelés (óralátogatás, interjú) 

 Az egyéb szakszolgálati területek szakmai ellenőrzését a tagintézmény-

igazgatók/telephely-vezetők végzik, az ellenőrzések egységes jegyzőkönyveit a 

Főigazgatóság rendelkezésére bocsátják. A főigazgató és a főigazgató-helyettesek a 

tanév során egy alkalommal mindent tagintézményt meglátogatnak, ekkor történik a 

konkrét ellenőrzés (nevelési tanácsadás, tehetséggondozás, gyógytestnevelés, egyéb 

területek szúrópróba szerinti áttekintése, ellenőrzése). 

 

 Ellenőrzési terv 

Ellenőrzés helye Tervezett hónap Ellenőrzést végzi 

Jászapáti 2018. november főigazgató, főig. helyettes 1-2. 

Jászberény 2018. november főigazgató, főig. helyettes 1-2. 

Karcag 2018. december főigazgató, főig. helyettes 1-2. 

Kunhegyes 2018. december főigazgató, főig. helyettes 1-2. 

Kunszentmárton 2019. január főigazgató, főig. helyettes 1-2. 

Mezőtúr 2019. január főigazgató, főig. helyettes 1-2. 

Szolnok 2019. február főigazgató, főig. helyettes 1-2. 

Újszász 2019. február főigazgató, főig. helyettes 1-2. 

Tiszafüred 2019. március főigazgató, főig. helyettes 1-2. 

Törökszentmiklós 2019. március főigazgató, főig. helyettes 1-2. 

Fegyvernek 2019. március főigazgató, főig. helyettes 1-2. 

Megyei SZB, főig. h. 1. 2019. április főigazgató 

Főigazgató-helyettes. 2. 2019. április főigazgató 

Gazdasági-HR irodavezető 2019. május főigazgató 

MSZCS 2019. május főigazgató 
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 Akcióterv a 2018/2019. tanévre 

 

Ssz. Feladat Felelős Határidő Feladatcélok 

1. Koordinációs feladatok: 

 Nevelési Tanácsadás 

 Korai fejlesztés 

 Logopédiai ellátás 

 Konduktívpedagógiai 

ellátás 

 Gyógytestnevelés 

 Iskolapszichológiai 

ellátás koordinációja 

 Tehetséggondozás 

 Pályaorientációs 

tevékenység 

 Szakértői Bizottsági 

tevékenység 

 

Főigazgató-

helyettes2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főigazgató-

helyettes1. 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

Belső tanácsadói 

rendszer:  

1. Intézmény belső 

fejlesztése 

2. Tervezés erősítése 

3. Pedagógusok szakmai 

támogatása 

4. Ellenőrzésben való 

közreműködése 

5. Pedagógusok szakmai 

munkájának 

véleményezése 

6. Rendezvények 

szervezése 

7. Külső kapcsolatok 

építése 

8. Vezetők önállósága 

2. A szakszolgálati 

feladatok köré 

szerveződött 7 

munkaközösség, 

valamint az Intézményi 

Önértékelés és Mérés-

Értékelés 

Munkaközösség 

munkájának 

koordinációja a 

munkaközösség-

vezetőkön keresztül, a 

munka segítése, 

nyomon követése, 

ellenőrzése* 

Főigazgató-

helyettes1.-2. 

Folyamatos 

 

 

 

Nevelési tanácsadás 

munkaközösség 

(11 fő)  

mk. vezető 

főigh.2. 

2018.09.19. 

2018.11.28. 

2019.02.20.  

2019.04.hó: 

külső helyszín 

Belső tanácsadói 

rendszer:  

1. Intézmény belső 

fejlesztése 

 

2. Tervezés erősítése 

3. Pedagógusok 

szakmai támogatása 

 

4. Ellenőrzésben való 

közreműködése 

 

 

Korai fejlesztés 

munkaközösség 

 (12 fő) 

mk. vezető 

főigh1. 

2018.09.27. 

2018.11.08. 

2019.03.29. 

2019.05.24. 

Logopédiai ellátás 

munkaközösség 

(11 fő) 

mk. vezető 

főigazgató 

2018.09.12. 

2018.12.05. 

2019.03.13. 

2019.05.29.. 
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Gyógytestnevelés 

munkaközösség 

(9 fő) 

mk. vezető 

főigh2. 

2018.10.18. 

2018.11.15. 

2019.03.14. 

/21 

2019.06.06. 

skype 

5. Pedagógusok 

szakmai munkájának 

véleményezése 

 

6. Rendezvények 

szervezése 

 

 

7. Külső kapcsolatok 

építése 

 

8. Vezetők önállósága 

Iskolapszichológiai 

munkaközösség 

 (8 fő) 

mk. vezető 

főigh.2 

2018.10.03. 

2018.11.14. 

2019.03.20. 

2019.05.22. 

Tehetséggondozás és 

Pályaválasztás 

munkaközösség 

(15 fő) 

mk. vezető 

főigh2. 

2018.10.10. 

2018.11.14. 

2019.02.13. 

2019.04.10. 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

munkaközösség 

(12 fő)  

mk. vezető 

főigh1. 

2018.09.20. 

2018.11.22. 

2018.02.21. 

2019.05.23. 

skype 

Intézményi Önértékelés 

munkaközösség 

(17 fő)  

mk. vezető 

főigh1.-2. 

2018.09. hó* 

2018.10. hó 

2019.03. hó 

2019.06. hó 

skype  

Mérés-Értékelés 

munkaközösség 

(5 fő) 

mk. vezető 

főigh1.-2. 

2018.10.09. 

2019.01.08. 

skype  

2019.04.30. 

2019.05.28. 

 

3. A Tehetséggondozás 

Éve keretében 

megvalósuló szakmai 

programok:  

1. Intézményi, azaz 

megyei szint: Záró 

Konferencia 

2. Tagintézményi szint: 

tagintézményi 

rendezvények 

 

 

 

 

főig., 

főigh.1.-2. 

 

tagintézmény-

igazgatók, 

telephely-

vezetők 

 

 

 

 

2019 májusa 

 

 

Folyamatos, 

Szakszolgálati 

Hét keretében 

 

 

 

 

Megyei szintű általános 

tematikus tájékoztatás 

Járási szintű, 

partnerekhez közel vitt 

tájékoztatás, műhelyek 

4. A szakszolgálati 

tevékenységekre 

vonatkozó hazai és 

külföldi szakmai 

anyagok követése, 

pályázatok figyelése 

Főigh.1.-2. Folyamatos Szakterületi 

tudásmegosztás, a 

szakterületekre 

fordítható pénzügyi 

keretek bővítése 
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5. A JNSZMPSZ 

továbbképzési 

programjának 

gondozása, a 

2018/2019. tanév 

beiskolázási terve 

megvalósításának 

követése, a 2019/2020. 

tanév beiskolázási 

tervének elkészítése 

főigh.2, 

tagintézmény-

igazgatók 

Folyamatos A 2018/2019. tanév 

beiskolázási tervének 

100 %-os megvalósítása 

6. A Székhely- és 

tagintézmények / 

telephelyek 

munkatársainak 

folyamatos 

terhelésvizsgálata 

főig., főigh.2, 

tagintézmény-

igazgatók 

Folyamatos Egyenletes terhelés 

optimális elérése 

7. Humánerőforrás 

folyamatos vizsgálata, 

HR gondozás, üres 

állások meghirdetése 

főigh.2. Folyamatos Főállású szakemberek 

létszámának emelése 

8. Belső Ösztönző 

Rendszer gondozása 

főig., 

főigh.1.-2. 

Folyamatos Hónap Dolgozója 

Oklevél, az Év 

Dolgozója Oklevél, 

JNSZM Gyermekek 

ügyéért emlékérem 

9. Az Intézmény 

szabályzatainak 

gondozása 

főig., 

főigh.1.-2. 

Folyamatos A szabályzatok 

aktualizálása, indokolt 

esetben kiegészítése, 

korrekciója, újak 

készítése 

10. Az éves statisztikai 

adatszolgáltatás 

összesítésében való 

részvétel és ellenőrzés 

Főigh.2, 

tagintézmény-

igazgatók, 

HR 

munkatárs 

2018. 

szeptember hó 

Statisztikai 

adatszolgáltatás 

határidőre történő 

megvalósítása 2018. 

október 1. 

* A meghatározott hónapon belüli időpont kijelölése, indokolt esetben megváltoztatása a 

munkaközösség-vezető joga, a munkaközösségi tagok egyetértésével. Az IÖM 

munkaközösségi foglalkozásainak időpontja az igazgatótanács értekezleteihez igazodik.  

 

 

IV. Megyei Szakértői Bizottság 

1. Általános pedagógiai szakszolgálati célok: 

 A köznevelési törvényben és vonatkozó rendeletben foglaltak megtartása: teljes 

jogszerűség a szakszolgálati feladatellátásban. 

 A szakszerűség biztosítása, a gyermekek, tanulók érdekeinek legmesszebbmenő 

figyelembe vételével. 
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 Költséghatékony működés a feladatellátásban. 

 Az Intézmény fenntartójával való szoros együttműködés, az elvárásoknak való 

megfelelés. 

 Kapcsolatépítés partnerintézményekkel, szülőkkel való jó együttműködés, elégedettségre 

törekvés. 

 

2. Szakértői bizottsági tevékenység céljai: 

 A szakértői bizottsági tevékenység szakszerű, szakterületi protokoll ajánlásai szerinti 

folytatása: a diagnosztikai feladatokra vonatkozó elvárásoknak való megfelelés, 

folyamatos fejlődésre törekvés. 

 A partnerekkel való eredményes együttműködés. 

 A vizsgálatok eredményességét elősegítő esztétikus környezet és nyugodt, biztonságot 

sugárzó légkör megteremtése.  

 A team-munka egyre magasabb szintre emelése, a szakmai kommunikáció fejlesztése. 

 Szakértői bizottsági tevékenységet végző szakemberek kompetenciájának erősítése, 

konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel, a szakmai minőség folyamatos 

emelése. 

 A járási szakértői bizottságok szakmai és operatív működésének koordinációja, az 

állapotmegismerés és kiegészítő vizsgálatok eredményes összehangolása. 

 

3. Megyei Szakértői Bizottság működése, személyi és tárgyi feltételek a 2018/2019. tanévre 

vonatkozóan: 

 

3.1 Személyi feltételek 

A 2018-2019. tanévben a komplex szakértői vizsgálatokban résztvevő szakemberek 

végzettség szerinti bemutatása és az alkalmazás módja 

pszichológus 

 

(1 fő tanácsadó szakpszichológus 

tartósan betegszabadságon) 

2 tanácsadó szakpszichológus teljes óraszámban, 

1 pszichológus teljes óraszámban (szakvizsgája 

várhatóan 2019. januárban lesz), 

3 pszichológus heti 1-1 napon, megbízási 

szerződéssel 

gyógypedagógus 

 

 

Heti 21 órában: 

1 fő szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos, ADOS vizsgálatot végző, 

1 fő logopédia szakos, 

1 fő oligofrénpedagógia-látássérültek pedagógiája 

szakos, 

1 fő pszichopedagógia szakos, 

1 fő tanulásban akadályozottak pedagógiája- 

autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakos, 

1 fő értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár, 

1 fő tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár, pályaorientációs 

konzulens,   

Heti 4 órában: 
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1 fő tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár (további kötelező óráit 

Törökszentmiklóson teljesíti), 

1 fő tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár (+ vezetői feladatok), 

Megbízási szerződéssel, heti 1-1 napon: 

2 fő logopédia szakos gyógypedagógiai tanár. 

konduktor-tanító 1 fő, heti 5 órában, megbízási szerződéssel 

alkalmazva 

szakorvos 2 fő, gyermekgyógyász, gyermekneurológus, 

gyermekpszichiáter szakorvos, megbízási 

szerződéssel alkalmazva, 2-3 nap/hét beosztással 

gyógypedagógiai asszisztens 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 

ügyviteli munkatársak 3 fő szakirányú végzettséggel rendelkező 

munkatárs 

takarító munkatárs 1 fő 

  

 

4. Megyei szakértői bizottság jogszabályokban rögzített feladatai: 

 

4.1 Diagnosztikai feladatok 

 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, szakterületi protokoll ajánlásait figyelembe véve látja el feladatát: 

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, a szakemberek 

rendszeres továbbképzése. 

 A diagnosztikai tevékenység tervezése napi szinten ütemtervben történik, heti, havi 

összesítéssel. 

 A vezetői ellenőrzés minden területre kiterjedően rendszeres. 
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4.2 Megyei szakértői bizottság jogszabályban rögzített koordinációs feladatai 

 A megyében működő járási 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. 

 

4.3 Megyei szakértői bizottság egyéb kitűzött feladatai a 2018/2019. tanévre 

 Az Intézményben működő munkaközösségek munkájában való aktív részvétel, 

képviselve a megyei szakértői bizottságot, tudásmegosztás team-ek alkalmával. 

 Törekvés a térítésmentes szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvételre 

pszichológusok és gyógypedagógusok körében egyaránt, hiszen a magas színvonalon 

végzett diagnosztikai tevékenység alapja a folyamatos önképzés, a naprakész ismeretek. 

 Tervezetten, többletkötelezettségvállalás keretében, térítési díjjal megvalósuló 

továbbképzési programok a tanév során, jelen költségvetési év végéig a szakkönyvtár 

gazdagítására van még pénzügyi keret.  

 Pedagógus szakvizsgás képzésen résztvevő munkatárs támogatása. 

 Újonnan belépő pszichológus, gyógypedagógus kollégák tevékenységének mentorálása.  

 Igény szerint pszichológiai, gyógypedagógiai témájú esetmegbeszélések, konzultációk 

szervezése a partnerintézmények szakembereivel. 

 Szakmai műhelyek szervezése, működtetése az EFOP 3.1.6. nyertes pályázat keretében. 

 Új diagnosztikai eljárások megismerése, alkalmazása.  

 A ’Tehetség Éve’ jegyében kiemelt figyelem irányul a szakértői vizsgálatok során 

javasolt tehetséggondozásra, a szülők részletes tájékoztatására. 

 Pedagógiai szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítés lebonyolításában való 

közreműködés, érintett munkatársak segítése, támogatása. 

 Kapcsolati háló további építése, működtetése köznevelési intézményekkel, az 

egészségügyi, szociális szféra szakembereivel, melyre a nyertes pályázat keretében kerül 

sor. 

 Honlap tartalmának további gazdagítása, közérdekű információk rendszeres közzététele. 

 Az infrastrukturális feltételek állagmegőrzése, vagyonvédelem. 

 Intézkedések a gyermekbalesetek megelőzése érdekében. 

 Munkavédelmi szabályok betartása. 

 

5. A megyei szakértői bizottsági tevékenység feladatainak részletes áttekintése a 2018/2019. 

tanévre vonatkozóan: 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés 

1. Megyei szakértői bizottságba 

érkező vizsgálati 

felterjesztések ütemezése: 

folyamatos működés mellett, a 

jogszabályi előírásoknak 

megfelelően 

folyamatos bizottságvezető bizottságvezető 

2. Az aktuális állapot feltárására 

irányuló vizsgálatok: a 

háromévesnél fiatalabb 

beérkező 

igény alapján 

kijelölt 

gyógypedagógus

, pszichológus 

 

bizottságvezető 
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gyermekek teljes körű 

szakértői vizsgálata  

3. Tizennyolc hónapnál fiatalabb 

gyermekek számára 

szakorvosi leletek alapján, 

közvetlen vizsgálat nélkül 

szakértői vélemény készítése 

beérkező 

igény alapján 

kijelölt 

gyógypedagógus 

bizottságvezető 

4. Kiegészítő vizsgálatok: a 

járási szakértői bizottságoktól 

továbbított vizsgálatok, 

sajátos nevelési igény 

megállapítása vagy kizárása 

céljából 

folyamatos kijelölt 

gyógypedagógus

, pszichológus 

 

bizottságvezető 

5. Kiegészítő vizsgálatok: 

orvosi, pszichológiai, 

logopédiai, egyéb 

gyógypedagógiai, ADOS, 

ADI-R 

szakmai team 

javaslata 

alapján 

kijelölt 

gyógypedagógus

, pszichológus, 

megbízott 

szakorvos 

bizottságvezető 

6. Sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók 

felülvizsgálata a 

jogszabálynak megfelelő 

felterjesztés alapján 

folyamatos kijelölt 

gyógypedagógus

, pszichológus 

bizottságvezető 

7. Sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók hivatalból 

kezdeményezett 

felülvizsgálata 

Az éves ütemtervet az 

intézményeknek megküldjük 

jogszabály-

nak 

megfelelő 

ütemezés 

szerint, az 

éves ütemterv 

szeptember-

ben készül 

Nagy Anikó bizottságvezető 

8. Közigazgatási hatósági eljárás 

keretében történő vizsgálatok, 

felülvizsgálatok 

jogszabályna

k megfelelő 

ütemezés 

szerint  

bizottságvezető 

kijelölt 

gyógypedagógus

, pszichológus 

bizottságvezető 

9. Szakszolgálati –

esélyegyenlőségi szakértő 

felkérése, amennyiben a 

tagintézményi alapvizsgálat 

során erre igény mutatkozott  

  

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű, első 

vizsgálaton 

megjelenő 

gyermek/tanu

ló vizsgálatá-

hoz 

bizottságvezető bizottságvezető 

10. Folyamatos figyelemmel 

kísérés szervezése, 

lebonyolítása 

jogszabály 

által 

meghatáro-

zott 

esetekben 

Földesiné Ungi 

Marianna  

kijelölt 

gyógypedagógus

, pszichológus 

bizottságvezető 
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11. Helyszíni vizsgálatok 

tervezése: fogyatékosok 

ápoló-gondozó otthonaiban, 

különnevelést, különoktatást 

biztosító köznevelési 

intézményekben, egyeztetés 

alapján 

ütemterv 

szerint 

bizottságvezető bizottságvezető 

12. Igazolások kiadása sajátos 

nevelési igényű gyermek, 

tanuló családja részére a 

jogszabályban meghatározott 

juttatások és kedvezmények 

igénybevételéhez  

igény szerint: 

emelt összegű 

csp., utazási 

utalvány 

bizottságvezető 

 

ügyviteli 

munkatárs 

bizottságvezető 

13. Újonnan belépő 

pszichológusok, 

gyógypedagógusok 

mentorálása 

folyamatos Móczáné 

Tombácz Edit,  

Földesiné Ungi 

Marianna 

Adamecz Judit 

bizottságvezető 

14. Fogadó órák szülők, 

pedagógusok, 

intézményvezetők… részére  

közzétett 

ütemterv 

szerint 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

szakemberek 

bizottságvezető 

15. Intézményjegyzék 

megküldése a 

Kormányhivatalnak, továbbá 

az országos szakértői 

bizottságoknak 

2019. január 

31-ig történő 

beérkezést 

követően 

bizottságvezető 

 

Grenerczy 

Gyuláné 

 

bizottságvezető 

16. Integrált Nyomonkövető 

Rendszer (INYR) új 

rendszerének megismerése, 

pontos vezetése 

folyamatos, 

minden 

vizsgálatot 

követően 

vizsgálatokat 

végző 

szakemberek  

bizottságvezető 

17. Pedagógiai szakszolgálati 

munkaközösségek 

munkájában való aktív 

közreműködés 

meghatározot

t ütemterv, 

beosztás 

szerint 

szakértői 

bizottság 

szakemberei 

bizottságvezető 

18. Intézményi önértékelési 

munkacsoportban való 

részvétel 

folyamatos bizottságvezető bizottságvezető 

19. Statisztikai adatszolgáltatás október 6. bizottságvezető 

ügyviteli 

munkatárs 

bizottságvezető 

20. Kapcsolattartás, 

együttműködés 

partnerintézményekkel, jó 

gyakorlatok bemutatása, 

protokollok értelmezése, 

pontosítása, tapasztalatcsere: 

 Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat,  

„Hinned kell, 

hogy a világ 

teveled is 

ékes” EFOP-

3.1.6-16-

2017-00026 

keretében 

valósul meg a 

szakértői 

bizottság 

munkatársai 

bizottságvezető 
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 Békés Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat,  

 Csongrád Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat,  

 Bács-Kiskun Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 

tanév 

második 

felében 

 Kiadványok készítése:  

 Home-training,  

 javaslatok gyűjteménye 

szülők számára az otthoni 

segítségadáshoz                   

 A korai fejlesztés megyei 

modelljének 

továbbfejlesztése, 

„Gyermekút” 

kidolgozása, helyi 

protokoll, jó gyakorlat 

 Munkafüzet kidolgozása 

tehetségfejlesztéshez, 

általános iskolai tanulók 

részére 

„Hinned kell, 

hogy a világ 

teveled is 

ékes” EFOP-

3.1.6-16-

2017-00026 

keretében 

valósul meg a 

tanév elején 

szakértői 

bizottság 

munkatársai 

bizottságvezető 

21. Konferencia szervezése az 

SNI ellátásról 

„Hinned kell, 

hogy a világ 

teveled is 

ékes” EFOP-

3.1.6-16-

2017-00026 

keretében 

valósul meg a 

tanév során 

szakértői 

bizottság 

munkatársai 

Projektben 

szereplő team 

22. Szakmai műhelyek 

szervezése: 

 Nyelvi zavarral küzdő 

gyermekek, tanulók 

együttnevelése, 

együttoktatása, egyéni 

fejlesztési terv 

 Írott nyelvi zavarral, 

számolási zavarral küzdő 

tanulók az osztályban, az 

eredményes 

együttoktatás lehetőségei 

 Autizmussal élő 

gyermekek/tanulók 

együttnevelésének 

előnyei és kockázatai 

„Hinned kell, 

hogy a világ 

teveled is 

ékes” EFOP-

3.1.6-16-

2017-00026 

keretében 

valósul meg a 

tanév során 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

szakemberek 

bizottságvezető 
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 A differenciálás 

lehetőségei a tanórákon, 

módszertani megújulás, 

tapasztalatcsere 

 Az értelmi fogyatékos 

gyermekek/tanulók 

együttnevelése, 

együttoktatása, a 

befogadó környezet 

 Szülőcsoport vezetése 

korai fejlesztésben és 

fejlesztő nevelés-

oktatásban részesülő 

gyermekeket nevelő 

szülők számára 

 A magatartászavarral 

küzdő tanulók 

beilleszkedésének 

segítése az 

osztályközösségbe, 

érzékenyítés, 

szemléletformálás 

 Tanulói megismerés: 

tanulási motivációk, 

gátak, tanulási stílus, 

tanulási stratégiák az 

ismeretelsajátítás 

folyamatában, 

lehetőségek a tanuláshoz 

való viszony 

formálásában  

 Tanulási szokások: 

tanulás rendszeressége, 

tanulási idő, tanulás 

helyszíne, külső 

feltételek, tanulás 

sorrendje, szünetek 

beiktatása, segítség 

igénylése, a pedagógus 

szerepe a tanulási 

szokások kialakításában 

 Tantermi fejlesztő 

játékok bemutatója 

(szünetek, pihenőidő, 

ingerváltás, tananyag 

rögzítés, ismétlés, stb. 

céljából) 
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 Konfliktusok kezelése az 

osztályban 

 Átvezetés, átmenet 

segítése az óvodából az 

iskolába, a képességek 

állapotának 

feltérképezését követően 

átvezetési terv készítése, 

a fejlődésmenet nyomon 

követése 

 Átvezetés, átmenet 

segítése az alsó 

tagozatból a felső 

tagozatba, különös 

figyelemmel a sajátos 

nevelési igényű, tanulási 

nehézséggel küzdő, 

nehezen tanuló diákokra. 

Az átvezetési terv a 

képességek ismeretében 

készül.   

 Átvezetés, átmenet 

segítése az általános 

iskolából a 

középiskolába, különös 

figyelemmel a sajátos 

nevelési igényű, tanulási 

nehézséggel küzdő, 

nehezen tanuló diákokra 

 Időmenedzsment és 

stresszkezelés: az 

időbeosztás 

hatékonyabbá tétele, az 

idő szorítása miatt 

kialakuló stressz 

csökkentésének 

lehetőségei a 

pedagógusok körében 

23. Ágazatközi együttműködés 

fejlesztése- védőnőkkel, 

szociális szféra 

szakembereivel szervezett 

találkozók 

„Hinned kell, 

hogy a világ 

teveled is 

ékes” EFOP-

3.1.6-16-

2017-00026 

keretében 

valósul meg a 

tanév 

szakértői 

bizottság 

szakemberei 

bizottságvezető 
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második 

felében 

24. Honlap gazdagítása, 

rendszeres tájékoztatás az 

aktualitásokról 

folyamatos koordinálja: 

Adamecz Judit 

bizottságvezető 

25. Gyermekbalesetek 

megelőzése, veszélyek 

elhárítása  

folyamatos szakértői 

bizottság 

munkatársai 

bizottságvezető 

26. Tűz- és munkavédelmi 

oktatáson való részvétel, az 

előírások betartása 

folyamatos szakértői 

bizottság 

munkatársai 

bizottságvezető 

 

6. Pedagógiai szakszolgálati team megbeszélések terve: 

Ssz. Team-en feldolgozandó témák Team időpontja Felelős 

1. Székhelyintézményi team hónap első hétfője  

2. Szakértői bizottsági team: 

 Intézményi működést érintő 

információk megosztása, továbbadása 

 

 Esetmegbeszélések  

 

 Szakértői vizsgálatok során felmerülő 

problémák megbeszélése 

 Jogszabályi változások közzététele 

 

hétfőn 13.00-

15.00-ig 

 

bizottságvezető 

beszámolóval 

megbízott 

pszichológusok, 

gyógypedagóguso

k 

 

 Az ismeretek folyamatos bővítése, 

korszerűsítése, módszertani megújulás 

belső továbbképzések során, 

tudásmegosztás:  

- munkaközösségi találkozók 

tartalma 

- továbbképzéseken szerzett új 

ismeretek 

- beszámoló konferenciákról 

- új vizsgálóeljárások bemutatása 

- szakirodalmi ismeretek frissítése 

 Innovációs tevékenység 

 

 

 

7. Tervezett fórumok, továbbképzések: 

Ssz. Szakember neve Rendezvény, fórum, képzés megnevezése 

1. MSZB munkatársai Intézményi Tanévnyitó 2018.09.03-án                                                    

2. Pszichológusok, 

gyógypedagógusok 

Tervezett továbbképzések az EFOP-3.1.6-16-2017-

00026 pályázati projekt keretében, időpontok 

egyeztetés alatt: 

- Autizmussal élő gyermekek és tanulók inkluzív 

nevelésének-oktatásának alapjai 
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- Okoskocka alkalmazása 

- IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer 

- Diszkalkulia ped.vizsgálat 

- WPPSI–IV képzés 

- WISC-IV képzés 

- WAIS-IV képzés 

- A hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája 

- GMP Beszédpercepciós diag. 

3. Lázárné Barna Andrea Korai Fejlesztők Konferenciája 

4. Kátainé Darók Bernadett ADHD Konferencia 

5. Jelentkezés alapján MAGYE Konferencia 

6. Jelentkezés alapján FSZK rendezvényei, meghirdetett program alapján 

7. Jelentkezés alapján Logopédiai Napok Budapest  

8. Jelentkezés alapján Bliss Alapítvány térítésmentes rendezvényei 

9. Jelentkezés alapján Megyei Pedagógiai Hetek 

10. MSZB munkatársai Pedagógiai Szakszolgálatok Hete: JNSZM PSZ 

11. Megbeszélés alapján Pedagógiai Szakszolgálatok Hete: FM PSZ 

12. Móczáné Tombácz Edit Szakvizsgás képzés-pedagógiai szakpszichológus 

 

8. Ügyelet tervezése: 

Ssz. Ügyelet ideje Ügyeletes szakember neve 

1. Telefonos és személyes tanácsadás és 

konzultáció, szakmai ügyelet 

folyamatos: 

h-cs. 12.00 -16.00-ig,  

p. 12.00 -14.00-ig 

Beosztás szerint minden pszichológus, 

gyógypedagógus, újonnan belépő 

szakemberek mentorálással látnak el 

ügyeletet. 

 

Módosítás egyeztetést követően 

lehetséges. 

 

9. Megyei Szakértői Bizottság nyitvatartási rendje:  

 A Megyei Szakértői Bizottság hétfőtől csütörtökig 7:45-16:15-ig tart nyitva, pénteken 

14:00-ig.  

 Szakmai ügyeletet minden nap 12:00-től 16:00-ig tart. 

 

10. Tervezett tanácsadás:  

Ssz. Tanácsadás ideje Tanácsadó 

szakember neve 

Tanácsadási terület/témakör 

1. Ügyeleti időben 

szervezett a 

tanácsadás igény 

szerint, előzetes 

megbeszélés 

alapján. 

Pszichológus, 

gyógypedagógus 

szakemberek 

Igény szerint szülőkkel, 

pedagógusokkal történő konzultáció 
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11. A munkaközösségek működésének ellenőrzési terve: 

 

Ssz. Munka- 

közösség  

neve 

okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. 

1. Szakértői bizottsági 

tevékenység 

    X    

2. Korai gondozás      X   

 

12. Vezetői belső ellenőrzési terv: 

Ssz

. 

VBEt végző 

vezető neve 

VBE időpontja Ellenőrzött kolléga 

neve, szakterülete 

Ellenőrzés 

formája * 

1. bizottságvezető napi gyakorisággal 

végzett ellenőrzés 

a szakértői vélemény 

készítésében 

közreműködő kollégák 

dokumentum 

olvasása: 

tartalma, 

határidők tartása 

2. bizottságvezető 

segítő:  

Biróné Várhalmi 

Zsuzsanna 

heti gyakorisággal 

végzett ellenőrzés 

INYR-be adatbevitelt 

végző szakemberek 

INYR-ben a 

feltöltött 

dokumentum 

megtekintése 

3. bizottságvezető napi, heti, havi 

rendszerességgel 

végzett ellenőrzés 

a munkatársak 

kötelező óraszámának 

teljesítésére irányuló 

ellenőrzés, a munkaidő 

betartásának 

ellenőrzése 

ütemterv 

figyelemmel 

kísérése, nyomon 

követés 

4. bizottságvezető napi 

rendszerességgel 

végzett ellenőrzés 

ügyviteli munkatársak, 

az ügyviteli 

dokumentáció 

ellenőrzése (irattár, 

beérkező, kimenő 

dokumentumok) 

határidők 

tartásának 

ellenőrzése a 

dokumentumok 

megtekintése 

során 

5. bizottságvezető 2018. szeptember Adamecz Judit, 

gyógypedagógiai 

vizsgálat 

hospitálás 

6. bizottságvezető 2018. szeptember Földesiné Ungi 

Marianna, 

gyógypedagógiai 

vizsgálat 

hospitálás 

7. bizottságvezető 2018. október Kátainé Darók 

Bernadett, 

gyógypedagógiai 

vizsgálat 

hospitálás 

8. bizottságvezető 2018. október Mihályiné Simon Rita, 

gyógypedagógiai 

vizsgálat 

hospitálás 
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9. bizottságvezető 2018. november Makai Beáta, 

gyógypedagógiai 

vizsgálat 

hospitálás 

10. bizottságvezető 2018. november Lázárné Barna Andrea 

gyógypedagógiai 

vizsgálat 

hospitálás 

11. bizottságvezető 2018. december Szilágyi Teodóra 

gyógypedagógiai 

vizsgálat 

hospitálás 

12. bizottságvezető folyamatos ügyeletes szakember ügyeleti füzet 

áttekintése 

        

A Megyei Szakértői Bizottság munkatársai a 2018/2019. tanévre tervezett feladatok 

megvalósítását pontos ütemezéssel, az erőforrások optimális felhasználásával tervezi. A 

szakértői bizottsági tevékenység és az újonnan belépő kollégák mentorálása mellett a nyertes 

pályázati projekt megvalósítására is jelentős időt és energiát kíván. Bizonytalansági tényező, 

hogy a projektben tervezett képzések időpontja még nem ismert.  A szakemberek mindennapi 

tevékenységüket a gyermekek, tanulók érdekeit messzemenően szem előtt tartva, magas 

szakmaisággal, a tevékenység iránti teljes elköteleződéssel kívánják teljesíteni. Motiváltak, 

felkészültek, igényük van a megújulásra, a folyamatos ismeretszerzésre. Ez lehet a biztosítéka 

a kitűzött célok elérésének, a partnerek elégedettségének és az Intézményi elvárásoknak való 

megfelelésnek. 

 

V. Megyei Pályaválasztási Tanácsadó  

Császár István  

Pályaválasztási Tanácsadó vezető 

 

 

1. A szakszolgálati feladatellátás általános céljai: 

 A pedagógiai szakszolgálatok működésére vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés 

 Teljes körű ellátás biztosítása az intézményünkhöz forduló klienseknek (egyéni és 

csoportos tanácsadás, osztályfőnöki órák, pályaválasztási szülői értekezletek, 

pályaorientációs napok, komplex tanácsadás) 

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

szerinti, egyénre szabott segítségadás, tanácsadás, ennek eredményeként iskolaválasztás 

ajánlása. 

 

2. A Pályaválasztási Tanácsadó speciális céljai: 

 A megye általános és középfokú oktatási intézményeiben a szakszolgálat pályaválasztási 

tevékenységének működtetése, alapozva a már meglévő kapcsolatokra. 

 A szolgáltatások célzott kiajánlása az előző tanévek szakmai tapasztalataira és 

kapcsolatrendszerére alapozva. 

 Kapcsolati háló további erősítése a köznevelési intézmények pályaválasztási felelős 

pedagógusaival, osztályfőnökökkel, más szakmai szervezetekkel. 
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 Szakmai együttműködés fenntartása a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

pályaválasztási tanácsadás munkacsoportjával, valamint a Dél-alföldi regionális 

pályaorientációs együttműködésben való további részvétel. 

 Szakszerű, hatékony, korszerű ellátás a kliensek számára. 

 Az erőforrások kihasználásának optimalizálása a feladatok színvonalas ellátása 

érdekében. 

 Szakmai fejlődés biztosítása szakmai rendezvények, fórumok, képzések segítségével. 

 Egyéni tanácsadások számának növelése különös tekintettel az SNI, BTMN és a 

különleges helyzetben lévő tanulókra. 

 A tankerület EFOP-3.2.5. „Mi a pálya?” c. pályázatában való részvétel, a szakmai anyagok 

kidolgozása, a projekt vezetőivel való folyamatos kapcsolattartás. 

 

3. A Pályaválasztási Tanácsadó bemutatása: 

3.1 Személyi feltételek 

Név Végzettség 

Császár István  

PVT vezető 

szakvizsgázott közoktatás vezető, matematika, kémia, pedagógia 

szakos tanár, szakvizsgázott tehetséggondozó koordinátor, 

pályaválasztási tanácsadó 

Paraginé Boros Ágnes 
magyar szakos középiskolai tanár, közgazdász, munkaügyi 

szervező, pályaválasztási tanácsadó 

Szécsi Tibor 
szociálpedagógus, tanácsadó tanár, mentálhigiénés szakember, 

szakvizsgázott pedagógus, pályaválasztási tanácsadó 

Váczi Emese 

pályaorientáció szakterületen szakvizsgázott pedagógus, 

szakvizsgázott pedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, 

pályaválasztási tanácsadó 

 

3.2 Tárgyi feltételek 

 Utazási lehetőség biztosítása. 

 Előzetes ütemezés szerint vizsgáló, tanácsadó helyiség használatának biztosítása. 

 Irattári szekrény és polc. 

 3 db számítógép a munkaszobában + internet + közvetlen nyomtatási lehetőség. 

 Telefon a szobában, telefonhasználat. 

 A jogszabály és a protokoll által előírt dokumentumok nyomdai sokszorosítása. 

 Kérdőívek, tesztek és egyéb dokumentumok fénymásolt példányai. 

 

3.3 A szolgáltatást igénybe vevők 
Elsődleges célcsoport: Jász-Nagykun-Szolnok megye nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal 

rendelkező általános és középiskolás diákjai. 

 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, BTMN miatt). 

 5. és 6. osztályos általános iskolai tanulók részére pályaorientációs ráhangolódó és 

ismeretátadó játékos foglalkozások megtartása. 

 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.  
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3.4 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. 

 

 4. A Pályaválasztási Tanácsadó általános feladatai: 

 A szolgáltatások megyei szintű biztosítása a kapacitás függvényében. 

 Részvétel helyi, regionális, országos szakmai konferenciákon, rendezvényeken. 

 Részvétel továbbképzéseken. 

 Intézménylátogatás. 

 Jó gyakorlatok cseréje. 

 Szakmai szervezeti életben való részvétel.  

 

5. A Pályaválasztási Tanácsadó 2018/2019. évi időterve: 

Működési terv 

Feladat Határidő Felelős 

Az általános és középiskolák tájékoztatása a JNSZM 

Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos 

tevékenységéről, szolgáltatási kínálat közzététele 

(elektronikus úton). 

2018.09.14. Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Császár István 

 

A 2017/2018. tanévben megkezdett tanácsadások 

folytatása az általános és középiskolákban 

(kapcsolatfelvétel, szervezés). 

A tanévben 

folyamatos 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Új tanácsadások szervezése (az ellátott intézmények 

számának bővítése). 

A tanévben 

folyamatos 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Általános és középiskolai pályaválasztási szülői 

értekezleteken és osztályfőnöki órákon való 

részvétel, tájékoztatók tartása. 

A tanévben 

folyamatos 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Császár István 

A pályaválasztási tanácsadási szűrésekre, 

vizsgálatokra, tanácsadásra, pályaorientációra 

jelentkezők regisztrálása. 

A tanévben 

folyamatos 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Kihelyezett csoportos és egyéni pályaválasztási 

tanácsadások tartása ütemterv alapján, ami 

iskolaválasztás ajánlásával zárul. 

A tanévben 

folyamatos 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Egyéni pályaválasztási tanácsadás biztosítása a 

tagintézményekben pályaválasztás előtt álló diákok 

részére, a felmerülő igényeknek megfelelően, előre 

ütemezetten. 

A tanévben 

folyamatos 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Egyéni pályaválasztási tanácsadás biztosítása az 

EFOP-3.2.5. „Mi a pálya?” projekt keretében az 

érintett iskolákban pályaválasztás előtt álló 

tanulóknak. 

A tanévben 

folyamatos 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 
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Pályaorientációs Napokon való részvétel. A tanévben 

folyamatos 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Az intézmény képviselete a megyei Pályaválasztási 

Kiállításon. 

2018. 

október-

november 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

A sajátos nevelési igényű tanulók és szüleik segítése 

egyénre szabottan továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadással, együttműködve a megyei szakértői 

bizottsággal. 

A tanévben 

folyamatos. 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Komplex pályaorientáció (képességfelmérésen 

alapuló 4-5 alkalmas foglalkozások) csoportos vagy 

egyéni formában. 

A tanévben 

folyamatos. 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Az Integrált Nyomonkövető Rendszer (INYR) 

alkalmazása, illetve az országos protokollnak 

megfelelő saját dokumentációs rendszer vezetése. 

A tanévben 

folyamatos. 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

PR tevékenység. A tanévben 

folyamatos. 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Császár István 

A szakszolgálati honlap pályaválasztási részének 

folyamatos figyelemmel kisérése, a szükséges 

javaslatok megtétele. 

A tanévben 

folyamatos 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Császár István 

A PVMCS levelezésének iktatása.  A tanévben 

folyamatos 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Pályaorientációs tábor szervezése öt munkanapban 2019. június 

3. hete 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

Császár István 

 

6. A Pályaválasztási Tanácsadó team megbeszéléseinek terve: 

Teamek gyakorisága: hetente. Témái: aktuális feladatok tervezése, végrehajtása és annak 

értékelése 

Havonta egy alkalommal részvétel a székhelyintézményi team-en, valamint az értekezleteken 

(tanévnyitó, félévi, tanév végi értekezlet). 

 

7. Fórumok, továbbképzések, melyeken részt kívánnak venni a PVT munkatársai: 

 A pályaválasztási tanácsadás jelene, jövője és fejlesztési feladatai – konferencia Egerben 

2018. 09. 06. 

 EUROSKILL nemzetközi szakmai rendezvény: fiatal szakemberek Európa-bajnoksága, 

szakmák és legjobb európai fejlesztések bemutatója, 2018.09.26-28., Budapest, 

Hungexpo 

 Pályaválasztási Szakmai Találkozó, 2018.09. hó, Kecskemét 

 JNSZM Pályaválasztási Kiállítás és a pályaválasztással kapcsolatos megyei/regionális 

rendezvények 

 Az ELTE Pályaorientációs Szakosztály által szervezett konferenciák, szakmai műhelyek 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 63 

 
 

 EDUCATIO Kiállítás 2019. 01. hó, Budapest 

 Szakmasztár Kiállítás, 2019.04. hó, Budapest 

 

8. Tervezett saját műhelymunkák, munkacsoportok munkájában való közreműködés a 

2018/2019. tanévre: 

 A tehetséggondozási és pályaválasztási munkaközösség szakmai munkájában való 

részvétel. 

 Mérés-értékelés munkacsoport munkájában való közreműködés Paraginé Boros Ágnes 

részvételével. 

 

Eseménynaptár PVT 

Időpont Esemény/Rendezvény 

2018.09. hó, Kecskemét 

 

Pályaválasztási Szakmai Találkozó 

2018. 11. Szolnok „Dönts jól jövőd a tét” JNSZ megyei pályaválasztási Kiállítás 

2019. 01. hó., Budapest EDUCATIO Kiállítás  

2019.04. hó, Budapest Szakmasztár Kiállítás 

2019.03. Szakszolgálatok hete rendezvény 

2019.06. Pályaorientációs tábor általános iskolai tanulóknak 

 

 

VI. Munkaközösségek munkatervei 

VI.1 A korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés és konduktív 

pedagógiai ellátás munkaközösség 

Béres Lászlóné 

munkaközösség-vezető 

 

1. Bevezetés: A munkaközösségi szakterület meghatározása 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás (a továbbiakban: korai fejlesztés és gondozás) feladata a komplex koragyermekkori 

prevenció, tanácsadás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától 

kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek 

és a család társadalmi inklúziójának támogatása érdekében. A korai fejlesztés és gondozás 

tevékenységei a komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás, a kognitív, a 

szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a 

pszichológiai segítségnyújtás. 

 

 

 

2. A munkaközösség személyi feltételei: 

A 2017/2018. tanévben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézményeiben és telephelyein főállású szakemberek, megbízási vagy vállalkozói szerződés 

alapján dolgozó gyógypedagógusok, konduktorok, pszichológusok és egyéb terapeuták látják 
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el a korai fejlesztés és gondozás feladatait. A munkaközösséget a tagintézmények által delegált, 

fejlesztést végző vagy szervező szakemberek alkotják. 

 

3. A munkaközösség tagjai: (a 2017/2018. tanév működése alapján): 

Tagintézmény Állandó 

munkaközösségi tag 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Jászberényi Tagintézménye Jászapáti Telephelye 

Papp Márta 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Jászberényi Tagintézménye 

Béres Lászlóné 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézménye 

Vargáné Kerti Anikó 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Kunhegyesi Tagintézménye 

Tóthné Babó Szilvia 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Kunszentmártoni Tagintézménye 

Deli Gabriella 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Mezőtúri Tagintézménye 

Csete Olga 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhelyintézménye 

Lázárné Barna Andrea 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szolnoki Tagintézménye 

Varga Judit 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szolnoki Tagintézménye Újszászi Telephelye 

Seller Gabriella 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Tiszafüredi Tagintézménye 

Marton Ibolya 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Törökszentmiklósi Tagintézménye 

Juhász Olga 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Törökszentmiklósi Tagintézménye Fegyverneki Telephelye 

Szabó János 

 

4. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

Összejöveteleinkhez, műhelymunkánkhoz a tárgyi és infrastrukturális feltéteket a Jász –

Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye biztosítja 

Szolnokon, az Aradi út 20. szám alatt. 

 

5. A munkaközösség 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmai célkitűzései: 

5.1 Általános célkitűzések 

 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 és gondozás 

infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére irányuló tevékenységét 
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 Vegyen részt az intézmény szakmai munkájának ellenőrzésében, értékelésében, járuljon 

hozzá az intézményvezetés minőségfejlesztésre és minőségértékelésre vonatkozó 

stratégiai célkitűzéseinek eléréséhez 

 

5.2 Speciális célkitűzések 

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat megyei Szakértői 

Bizottságának kontrollvizsgálatai során szerzett tapasztalatainak, javaslatainak 

megosztása a járási szakértői bizottságok által a 15/2013.(II.26) EMMI rendelet 4.§ (2) 

értelmében vizsgálat nélkül, orvosi lelet, zárójelentés alapján készült szakértői 

véleményei nyomán 

 A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás területén működő 

szakemberek szakmai támogatásának keretében módszer-specifikus eljárások, terápiák, 

„jó gyakorlatok” megismertetése, különös tekintettel a neuro-szenzomotoros terápiákra 

 A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás területén működő 

szakemberek szakmai támogatásának keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat korai fejlesztés terén történő feladatellátásának tagintézményi 

gyakorlatának megismerése 

 Az EFOP 3.1.6-16-2017- 0026 „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes” A kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi 

Központban’ című pályázati projekt keretében megvalósuló programelemeken (képzések, 

tanfolyamok, konferenciák) szerzett tapasztalatok megismertetése belső tudásmegosztás 

keretében 

 Az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi 

fejlesztése” kiemelt projekt keretében történő képzéseken szerzett tapasztalatok 

megismertetése belső tudásmegosztás keretében 

 A pályázati projektek programelemi során megvalósuló tevékenységek összehangolása a 

munkaközösség működési rendjével 

 

6. Az összejövetelek tervezett időpontjai és megvalósítási formája (kontakt/skype): 

Tervezetten: (páratlan hét) csütörtöki napokon, 14.00-tól – 16.00-ig (egyedi tervezés is 

lehetséges) 

Első alkalom:  2018. szeptember 27. 

Második alkalom: 2018. november 8. 

Harmadik alkalom: 2019. március 29. 

Negyedik alkalom: 2019. május 24. (szakmai nap keretében) 

 

A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó pedagógus 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

Pedagógiai módszertani felkészültség (1. terület) 

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók (2. terület) 

A kliens igényeit és szükségleteit figyelembe vevő egyéni beavatkozás (gondozás, fejlesztés, 

terápia, tanácsadás, konzultáció)(4. terület) 

Kommunikáció, szakmai együttműködés és önállóság (7. terület) 

Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért (8. terület) 

 

7. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó vezetői 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 66 

 
 

 A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása (1. terület) 

 A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása (2. terület) 

 Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása (3. terület) 

 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása (4. terület) 

 A munkaközösség stratégiai vezetése és operatív irányítása (5. terület) 

 

8. A 2018/2019.tanév feladatainak tevékenység és időterve: 

Ssz Időpont Feladat/Tevékenység Cél Felelős 

1. 2018.09.

27. 

A tanév előkészítése: a 

munkaközösség aktuális 

helyzetének, a tanévre vonatkozó 

általános és speciális 

célkitűzéseinek, feladatainak 

ismertetése, elfogadtatása, a 

feladatok delegálása 

 

A megyei szakértői bizottság 

tapasztalatainak, javaslatainak 

átadása a járási tagintézmények 

részére a „vizsgálat nélkül, orvosi 

lelet, zárójelentés alapján készült 

szakértői véleményekkel” 

kapcsolatban 

A tanévre vonatkozó 

működési rend 

rögzítése. 

 

 

 

 

 

 

Az egységes 

minőségi működés 

előremozdítása – 

szakterületi 

koordináció 

Béres Lászlóné 

2. 2018.11.

08. 

„Sárbogarak-vízben” - A 

neurohidroterápia, mint módszer-

specifikus eljárás a Fejér Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Sárbogárdi Tagintézmény korai 

fejlesztés gyakorlatában 

(meghívott előadó: Fekti Ildikó 

gyógypedagógus) 

A subaqualis mozgásnevelés, 

mint módszerspecifikus eljárás a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Szolnoki Tagintézmény korai 

fejlesztés gyakorlatában 

Módszer-specifikus 

ismeretek átadása, 

„jó gyakorlatok” 

megismertetése 

Béres Lászlóné 

Varga Judit 

3. 2019.03.

29. 

„TSMT-ről mindenkinek” – A 

TSMT, mint neuro-

szenzomotoros módszer-

specifikus eljárás alkalmazási 

lehetőségei a korai fejlesztés 

területén (meghívott előadó: 

Csuhajné Szabó Tünde TSMT 

terapeuta) 

 

vagy 

 

Módszer-specifikus 

ismeretek átadása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Béres Lászlóné 
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Az EFOP 3.1.6-16-2017- 0026 

„Hinned kell, hogy a világ teveled 

is ékes” A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek és tanulók 

minőségi ellátása a Szolnoki 

Tankerületi Központban’ című 

pályázati projekt keretében 

történő képzéseken résztvevő 

szakemberek tudásmegosztása, 

beszámolók a képzések 

tapasztalatairól/ 

 

Az EFOP 3.1.6-16-2017- 0026 

„Hinned kell, hogy a világ teveled 

is ékes” A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek és tanulók 

minőségi ellátása a Szolnoki 

Tankerületi Központban’ című 

pályázati projekt keretében korai 

fejlesztés témájában 

szervezett rendezvényeken 

résztvevő szakemberek 

tudásmegosztása, beszámolók a 

rendezvények tapasztalatiról/ 

 

Az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-

2016-00001 „A kora gyermekkori 

intervenció ágazatközi 

fejlesztése” kiemelt projekt 

keretében történő képzéseken 

résztvevő szakemberek 

tudásmegosztása, beszámolók a 

képzések tapasztalatairól 

Belső 

tudásmegosztás – a 

különböző 

képzéseken, 

konferenciákon 

megszerzett tudás, 

információk 

közreadása 

4. 2019.05.

24. 

A korai fejlesztés gyakorlata a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézményeiben és 

telephelyein/Helyszíni látogatás a 

Tiszafüredi Tagintézményben: A 

korai fejlesztés gyakorlata a 

Tiszafüredi Tagintézményben 

 

A 2018/2019. tanév 

eredményeinek összefoglalása, 

értékelése 

 

Tagintézményi 

gyakorlatok 

megismertetése, 

szakmai kapcsolatok 

erősítése, ápolása 

 

 

 

 

 

 

Értékelés, igények 

és szükségletek 

felmérése a 

következő tanév 

Marton Ibolya 

Béres Lászlóné 
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munkatervének 

előkészítéséhez 

 

9. Folyamatos feladatok: 

 Együttműködés a főigazgatóval, szakmai és koordinációs főigazgató-helyettessel és az 

általános főigazgató-helyettessel, a megyei szakértői bizottság vezetőjével 

 Együttműködés a tagintézmények igazgatóival és helyetteseikkel, telephelyvezetőkkel, a 

tagintézményi munkacsoportok vezetőivel 

 Együttműködés a megyei munkaközösségekkel, különös tekintettel a Szakértői bizottság 

Munkaközösséggel, a Logopédiai Munkaközösséggel, a Nevelési tanácsadás 

Munkaközösséggel, az Önértékelési Munkaközösséggel és a Mérés-értékelés 

Munkaközösséggel 

 Együttműködés társintézmények korai fejlesztéssel foglalkozó munkaközösségeivel, 

különös tekintettel a Fejér megyei Pedagógiai Szakszolgálat Korai Munkaközösségével 

 Információ-átadás szakmai rendezvényeken, eseményeken, továbbképzéseken, 

konferenciákon való részvételi lehetőségekről 

 Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése 

 

10. Újítások, tevékenység bővítések: 

A különböző pályázati programelemek integrálása a munkaközösség feladat-ellátási tervébe, 

nagyobb hangsúly a pályázati keretek között megvalósuló képzéseken, tanfolyamokon, 

konferenciákon megszerzett ismeretek, tapasztalatok belső tudásmegosztással történő 

közreadására 

A munkaközösség munkájának kérdőívezéssel történő hatékonysági ellenőrzése 

 

11. Együttműködések: 

 Együttműködés a főigazgatóval, szakmai és koordinációs főigazgató-helyettessel és az 

általános főigazgató-helyettessel, a megyei szakértői bizottság vezetőjével 

 Együttműködés a tagintézmények igazgatóival és helyetteseikkel, telephelyvezetőkkel, a 

tagintézményi munkacsoportok vezetőivel 

 Együttműködés a megyei munkaközösségekkel, különös tekintettel a Szakértői bizottság 

Munkaközösséggel, a Logopédiai Munkaközösséggel, a Nevelési tanácsadás 

Munkaközösséggel, az Önértékelési Munkaközösséggel és a Mérés-értékelés 

Munkaközösséggel 

 Együttműködés társintézmények korai fejlesztéssel foglalkozó munkaközösségeivel, 

különös tekintettel a Fejér megyei Pedagógiai Szakszolgálat Korai Munkaközösségével 

 

12. A munkaközösség munkájának hatékonysági ellenőrzése: 

A munkatársak igény- és elégedettségmérésének célja a belső szakmai munka jellemzőinek 

dokumentálása, a stratégiai lépések megalapozása, melynek eszköze a minőségbiztosítási 

kérdőív. A minőségbiztosítási kérdőív kitöltésére a munkaközösségi műhelyfoglalkozások 

alkalmával kerül sor, értékelését pedig aktuálisan a munkaközösségi műhelyfoglalkozásról 

készített beszámoló tartalmazza. 

 

VI.2 Szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség 

Lázárné Barna Andrea 
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munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés: A munkaközösségi szakterület meghatározása 

 

2. A munkaközösség személyi feltételei: 

 Minden tagintézményből, telephelyről legalább 1 fő képviselő (akadályoztatás esetén 

helyettesítő kolléga) 

 Munkaközösség vezetője 

 A munkaközösségi találkozók nyitottak, ezért további érdeklődő kollégák 

 

3. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

 Laptop 

 Interaktív tábla (szükség esetén projektor) 

 Helyiség (személyes kontakt találkozás esetén: JNSZMPSZ  

 Székhelyintézmény, Szolnok, Aradi utca 20., megyei szakértői bizottság előadója / skype 

esetén: saját tagintézmény, telephely) 

 

4. A munkaközösség 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmai célkitűzései: 

4.1 Általános célkitűzések 

 A jogszabályokban foglaltak megtartása, a jogszabályi változások nyomon követése, 

teljes jogszerűség a feladatellátásban. 

 Szakmaiság biztosítása, hatékony munkaközösségi foglalkozások, melyek a 

szakszolgálati feladatellátás szakértői bizottsági tevékenységének minőségi változásához 

járulhat hozzá. 

 Költségkímélő munkaközösségi foglalkozások szervezése (előre láthatóan csak az utazási 

költség térítése merül fel). 

 Hatékony, kooperációra épülő együttműködés a tagintézmény, telephely munkatársaival, 

vezetőségével. 

 Kapcsolatépítés, nyílt, tiszta kommunikáció, információáramlás biztosítása, erősítése. 

 A szakmai protokoll és folyamatleírás talaján megvalósuló működés.  

 Félévi és tanév végi értékelés, a munkatervben foglaltaknak megfelelő működés, a 

szakmai eredményesség nyomon követése. 

 

4.2 Speciális célkitűzések 

 A 2018/2019. tanévre megfogalmazott célkitűzés jól illeszkedik a már korábbi 

tanévekben megkezdett munkaközösségi foglalkozások szakmai munkájához.  

 Célunk: 

- A megyei szakértői bizottság koordinációs feladatainak további támogatása. 

- A járási szakértői bizottság szakmai működésének megerősítése. 

- A szakértői vizsgálatoknál alkalmazott eljárások, diagnosztikai feladatok 

támogatása, fejlesztése, igényekhez igazodó új vizsgálóeljárás megismerése.  

- Az egyén fejlődési lehetőségének biztosítása, a szakértői feladatot ellátó 

munkatársak személyi és szakmai kompetenciájának erősítése, tudásmegosztás. 

- Team munkában való együttműködés, színvonalának emelése. 

- Munkafolyamatokban a határidők megtartására törekvés. 
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- Aktuálisan felmerülő problémák megbeszélése, korrekciós javaslatok 

megfogalmazása, fejlődést előmozdító javaslatok értékelése, aktív, hatékony 

beépítése a mindennapi munkába. 

- A pedagógus kompetenciaterületek elvárásainak való megfelelés erősítése, 

támogatása. 

 

5.Az összejövetelek tervezett időpontjai és megvalósítási formája (kontakt/skype): 
Tervezetten: csütörtöki napokon, 13.30-tól – 15.30-ig 

Első alkalom:  2018. szeptember 20. – személyes kontakt 

Második alkalom: 2018. november 22. – személyes kontakt 

Harmadik alkalom: 2019. február 21. – személyes kontakt 

Negyedik alkalom: 2019. május 23. – skype-os konferenciabeszélgetés 

 

A 2018/2019. tanévben tervezetten négy alkalommal kerül megszervezésre a munkaközösségi 

foglalkozás, félévenként 2 – 2 alkalommal. Tervezetten három alkalom személyes, kontakt 

találkozás keretében, egy megbeszélés skype formájában fog megvalósulni. 

  

6. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó pedagógus 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

A szakértői bizottsági munkaközösség a megyei és járási szakértői bizottságok koordinációs és 

diagnosztikai feladatait célozza megerősíteni, támogatni, így a szakértői bizottsági szakterületi 

tevékenységünkhöz illeszkedő kompetencia területek a következők:  

 

6.1 A szakértői bizottsági tevékenységet folytató szakemberek módszertani felkészültsége 

Pedagógiai felkészültsége biztos szaktudományos és szakterületi tudást tükröz. 

Ismeri és tudatosan alkalmazza a kliensek egyedi és specifikus igényeihez legjobban illeszkedő 

módszereket, állapotfelmérő eszközöket, alkalmazza, értékeli ezek beválását.  

Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket vizsgálatai során, ezek ismeretében tesz 

javaslatot a beavatkozás további tartalmára.  

 

6.2 A szakértői vizsgálatok tervezése és megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 

A szakértői vizsgálatot végző szakember az adott vizsgálati célnak megfelelően tervezi 

munkáját, vizsgálati módszereit, eszközeit. 

Dokumentumait gondosan vezeti, munkafolyamatai nyomon követhetőek, tervezett eljárásai 

megvalósíthatóak és reálisak.  

Munkáját az előrehaladás érdekében folyamatos önellenőrzéssel követi, elemzi és értékeli, 

szükség esetén korrigálja, képes az önreflexióra.  

 

6.3 A tanulás támogatása a szakértői vizsgálatok során 

 A szakember nyugodt és biztonságos környezetet teremt a szakértői vizsgálat során. 

 A vizsgálati helyzetben figyelembe veszi a kliens egyéni szükségleteit, sajátosságait, 

erősíti a gyermek/tanuló önbizalmát, szükség esetén segítő módon támogatást nyújt. 

 Szakértői vizsgálatot végez a vizsgálati célnak megfelelő problémák feltérképezése 

érdekében, a szakember támogatója és koordinálója a vizsgálati folyamatoknak.  

 

6.4 A kliens igényeit és szükségleteit figyelembe vevő egyéni beavatkozás (vizsgálat, 

tanácsadás, konzultáció) 

 Tudatosan tervezi és alkalmazza a kliens képességeinek feltérképezésére irányuló 

vizsgálati módszereket. 
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 A kliens érdekében más szakemberek bevonására is törekszik, képes teamben dolgozni. 

 Munkáját a kliens megelégedettsége és az elfogadott vizsgálati protokollok alapján végzi, 

elemzi és értékeli. 

 Munkáját folyamatosan kontrollálja, a kliens szükségleteit mindvégig szem előtt tartja.  

 

6.5 Az állapotfelmérés rendszeres értékelése, elemzése és önreflexiók 

A vizsgálatot végző szakember munkáját a kompetenciahatárok figyelembe vételével végzi. 

Az állapotfelmérés során dönt az alkalmazott módszer, eszköz megfelelőségéről a kliens 

szükségleteinek ismeretben, kellő önreflektivitással rendelkezik. 

A vizsgálatot végző szakember az értékelés, tanácsadás, konzultáció során a szakterületi 

szabályok és elvárások szerint jár el.  

A kliensnek személyre szabott értékelést ad, visszajelzései, értékelései világosak, 

egyértelműek, tárgyszerűek, támogatják a kliens fejlődését.  

 

6.6 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás a szakértői bizottsági 

tevékenységben 

A szakember nyelvhasználata szakmai és nyelvi szempontból igényes, érthető, tartalmilag 

hiteles.  

Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.  

Munkája során együttműködik a szakszolgálat szakembereivel, szülővel, más intézmények 

pedagógusaival, pedagógiai szakszolgálati munkát segítő más szakemberekkel. 

Kommunikációja magatartásával, elveivel, az intézményi közös célokkal (intézményi 

munkaterv, pedagógiai hitvallás) kongruens, képes azzal azonosulni, és megfelelően támogatja 

az ellátás sikerességét. 

Elfogadja a munkájával kapcsolatos visszajelzéseket, nyitott azok befogadására, képes 

megújulni. 

Szakmai megbeszéléseken kooperatív, képviseli álláspontját, képes másokra is ráirányítani 

figyelmét, elfogadja álláspontjukat. 

 

6.7 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért, a szakértői bizottsági 

tevékenységben 

Együttműködik a munkatársaival, a munkaközösséggel, más szakemberekkel.  

Képes tudásának folyamatos megújítására, ezeket a gyakorlatban is alkalmazza, követi a 

szakmában történteket.  

Munkájában megbízható, kezdeményező és felelősségteljes.  

 

7. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó vezetői 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

7.1 A tanulás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Munkaközösségi tevékenység szervezésében, irányításában, lebonyolításában való 

részvétel. 

 Az adott szakszolgálati tevékenységgel kapcsolatos információáramlás biztosítása. 

 Egységes, közös alapelveken és követelményrendszeren alapuló vizsgálati protokoll 

alakítása, a dokumentáció folyamatos gazdagítása, azok beépítése a mindennapi szakértői 

munkába, melyekben a fejlesztő jelleg hangsúlyosan jelenik meg. 

 Új vizsgálóeljárások megismerése, begyakorlása, hatékonyságának értékelése, azok 

bevezetése a folyamatokba. 
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 Együttműködés a munkatársakkal, példamutató magatartás, a kitűzött célok elérése 

érdekében végzett koordinációs tevékenység. 

 Holisztikus szemléletű vizsgálat, a kliensek minél magasabb szintű ellátásának, 

támogatásának biztosítása. 

 Visszajelzések beépítése a további munkafázisokba. 

 

7.2 A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 A szakértői bizottsági tevékenységet érintő változások folyamatos figyelemmel kísérése, 

megismerése, átadása, azok beépítése az adott szakszolgálati tevékenységbe, 

folyamatokba. 

 A változtatás folyamatának hatékony tervezése, kezelése. 

 Folyamatos információáramlás biztosítása a szakemberek és partnerek részére.  

 A munkaterv részét képező hatékonysági értékelés elvégzése a fejlődés érdekében. 

 Pontos, érthető, összehangolt, megvalósítható célkitűzések. 

 Az eredményesség érdekében az egyéni kezdeményezések, fejlesztési javaslatok 

befogadása, szorgalmazása. 

 

7.3 Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Együttműködés a kollégákkal, az egyéni véleményének figyelembe vétele. 

 Saját erősségek és korlátok ismerete, reális önértékelés. 

 Megújulásra való hajlam. 

 Munkahelyi és pedagógiai etiket normáinak megfelelő kommunikáció, magatartás. 

 Rugalmasság az esetleges változások, átütemezésekhez való alkalmazkodásban. 

 

7.4 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Feladatok megosztása, a munkatársak felelősségtudatásnak erősítése. 

 Az egyén erősségeire építés. 

 Aktívan működő munkaközösség, team munka ösztönzése. 

 Belső tudásmegosztás különböző formáinak szorgalmazása. 

 Odafigyelő, mások szempontjait, érdekeit, nézeteit is figyelembe vevő 

problémamegoldás, konfliktuskezelés. 

 Az innováció, a kreatív gondolkodás és az újszerű ötletek támogatása, ösztönzése. 

 

7.5 A szakértői bizottsági munkaközösség stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Jogi szabályozók változásainak figyelemmel kísérése, információcsere, a változásokról a 

munkatársak folyamatos tájékoztatása. 

Változatos, hatékony kommunikációs csatornák használata a munkafolyamatok, tájékoztatás 

során. 

Hatékony, szakszerű, tiszta kommunikáció a munkaközösségi találkozók alkalmával. 

Gazdaságos időkihasználás és tudatos figyelem az emberi erőforrások kiaknázására, egyenletes 

terhelésre törekvés. 

Rendelkezésre álló helyiség és IKT eszközök tudatos, költséghatékony, megfelelő használata. 

 

 

 

8. A 2018/2019.tanév feladatainak tevékenység és időterve: 

Ssz Időpont Feladat/Tevékenység Cél Felelős 
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1. 2018.09.

20. 

Éves munkaterv megbeszélése, 

elfogadása, időpontok 

egyeztetése. 

Járási összegző vélemények 

korrekciója, felterjesztések, 

vizsgálatok kereteinek 

megbeszélése. 

Információáramlás folyamatának 

meghatározása. 

Szakértői Bizottság 

eljárásrendjének áttekintése, 

időpontok, határidők áttekintése 

(pl. kérelmek befogadása, 

köznevelési intézmények 

tájékoztatása, stb.). 

Korrekció, 

aktualitások 

megbeszélése, 

fejlesztő 

javaslatok 

megfogalmazása, 

az új tanév 

hatékonyabb 

működése 

érdekében. 

Határidőkre 

irányítani a 

figyelmet, azok 

megtartására 

törekvés. 

Lázárné Barna 

Andrea 

2. 2018.11.

22. 

Jogszabályi változások 

áttekintése. 

Szakértői Bizottsági tevékenység 

helyi sajátosságai, jó gyakorlatai 

(SZB dokumentáció bemutatása, 

utazási utalvány, stb.) 

Konzultációs lehetőség, aktuális 

problémafeltárás, megbeszélés. 

Változások 

tisztázása, 

törvényi keretek, 

ismeretek 

aktualizálása. 

Helyi 

sajátosságok 

megismerése, 

gyakorlat 

átadása, 

tudásmegosztás. 

Lázárné Barna 

Andrea 

 

munkaközösségi 

tagok 

3. 2019.02.

21. 

Járási és Megyei Szakértői 

Bizottsági vizsgálatok, 

összehangolt működés magasabb 

szintre emelése, diagnosztikai 

kritériumok (kiemelt figyelem a 

18 hó alatti gyermekek 

vizsgálatára). 

Összehangoltabb 

működés 

támogatása, 

korai fejlesztésre 

szoruló gyermek 

vizsgálati 

protokolljának 

áttekintése. 

Lázárné Barna 

Andrea 

4. 2019.05.

23. 

Éves munka értékelése, összegzés 

(SWOT). 

Javaslatok megbeszélése a 

következő tanévre irányulva, 

igényfelmérés. 

Értékelés, 

igényfelmérés. 
Lázárné Barna 

Andrea, 

munkaközösségi 

tagok 

 

9. Folyamatos feladatok: 

 Munkaközösségi találkozókhoz kötődő meghívók készítése, ezek eljuttatása a 

tagintézmények, telephelyek részére 

 Munkaközösségi foglalkozások után beszámoló/emlékeztető készítése 

 Folyamatos / igény szerint eseti kapcsolattartás a munkaközösségi tagokkal, 

tagintézményekkel, telephelyekkel 

 

10. Újítások, tevékenység bővítések: 
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Az információáramlás hatékonyságának érdekében célunk egy csoport e-mail létrehozása 

(egyeztetett felelőssel), annak folyamatos figyelemmel kísérése 

 

11. Együttműködések: 

 Eszköz: 

- indokolt esetben telefonon (sürgősség) 

- e-mail 

- személyesen 

 Kapcsolattartás: 

- munkaközösségi tagokkal 

- igény szerint tagintézmény-igazgatókkal, telephely vezetőkkel 

- érdeklődő kollégákkal 

    

12. A munkaközösség munkájának hatékonysági ellenőrzése (kérdőívezés): 

A 2018/2019. tanévben a hatékonysági ellenőrzést a SWOT analízis segítségével kívánjuk 

értékelni. Célunk a szakmai eredményesség nyomon követése a résztvevő kollégák 

tapasztalatai, értékelése alapján, valamint a kollégák előzetes gyűjtőmunkája alapján 

feltérképezni a mindennapos szakértői bizottsági tevékenység sikereit, nehézségeit, 

lehetőségeit, veszélyeit. Ezen értékelések, áttekintések alapján körvonalazódik a soron 

következő tanévre irányuló munkaszervezés, valamint a korrekciós és fejlesztő javaslatok 

beépítése a szakértői bizottsági munkába. 

 

 

VI.3 Nevelési tanácsadás munkaközösség 

Barna Nelli 

munkaközösség-vezető 

 

1. A munkaközösségi szakterület meghatározása: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadás 

Munkaközössége azzal a céllal alakult, hogy javaslatainak megfogalmazásával közreműködjön 

az Intézmény szakmai munkájának tervezésében, szervezésben, irányításában, és a 

tagintézményekben dolgozó pedagógusok (pszichológusok, gyógypedagógusok) szakmai 

munkáját egy csoportba szerveződve, rendszeres találkozásokkal segítse. 

 

2. A munkaközösség személyi feltételei: 

A 2018/2019. tanév során is minden tagintézményből, telephelyről legalább egy fő képviseli a 

munkaközösségünket, a személyi helyettesítés megoldott. A munkaközösségi találkozók 

nyitottak, bárki számára látogathatók, az érdeklődő kollégák részvételére jelen tanév során is 

számítunk. Minden tanévben, így ebben az évben is a tagok személye előfordul, hogy változik. 

A munkaközösség szakmai összetétele nem homogén, gyógypedagógus és pszichológus 

kollégák alkotják. 

 

2.1 A munkaközösség delegált tagjai 

 Kovács Dóra, Kunszentmárton-pszichológus 

 Gazdig Dóra, Törökszentmiklós-pszichológus 

 Kátainé Darók Bernadett, Szolnok, Székhelyintézmény-gyógypedagógus 
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 Seller Gabriella Újszász-gyógypedagógus 

 Valentényi-Kocsis Boglárka, Tiszafüred-pszichológus 

 Mezőtúr-Tóth Rita-viselkedéselemző  

 Bereczné Szabó Ágota, Szolnoki Tagintézmény-pszichológus 

 Csíkné Gábli Erika, Fegyvernek-pszichológus 

 Kacsándi Bernadett, Karcag-gyógypedagógus 

 Szabó Zoltánné, Kunhegyes-gyógypedagógus 

 Barna Nelli, Jászberény, Jászapáti-pszichológus 

 

3. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

 Munkaközösségi foglalkozásaink (ebben a tanévben 4 alkalom) helyszínét általában az 

adott téma határozza meg. A korábbi évekhez hasonlóan a személyes találkozások 

alkalmával a Székhelyintézmény (Szolnok, Aradi u. 2.), külső intézmény, illetve 

amennyiben skyp-os formában valósul meg a foglalkozás (lap-top; internet), akkor a saját 

tagintézmény a helyszín.  

 

4. A munkaközösség 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmai célkitűzései: 

4.1 Általános célkitűzések 

Jelen tanév során a fő célunk a nevelési tanácsadás szakmai tevékenységének további 

támogatása, a tagintézmények közötti együttműködés fokozása, „jó gyakorlatok” megosztása 

tudásmegosztás által. Nyomon követjük a szakmai fejlődésünk lehetőségeit és a jogszabályi 

változásokat. Továbbra is célunk, hogy a mindennapi munkánk során végzett tevékenységünk 

a szakmai protokoll és folyamatleírásunk szerint valósuljon meg. 

    

4.2 Speciális célkitűzések 

 Segítse a nevelési tanácsadás szakszolgálati feladatellátásban dolgozó kollégák szakmai 

munkáját,  

 Törekedjen az egységes személet megtartására, ugyanakkor biztosítsa a nevelési 

tanácsadás sokszínűségének, tagintézmények egyedi sajátosságainak, jó gyakorlatainak 

megismerését, 

 Törekedjen a meglévő szakmai kapcsolatok ápolására, új szakmai, szakmaközi 

kapcsolatok kialakítására, 

 Lelki egészségvédelem támogatása, megelőzve a korai kiégést,  

 A Tehetség Éve programsorozat keretén belül a Szakszolgálat Hetében a Tehetség -és 

Iskolapszichológiai Munkacsoporttal közös szakmai találkozó/nap szervezése. 

 

5. Az összejövetelek tervezett időpontjai és megvalósítási formája (kontakt/skype): 

 Tervezetten: páros hét, szerdai napokon, 14.00-tól – 16.00-ig  

 Első alkalom:  2018. szeptember 19. - személyes találkozó 

 Második alkalom: 2018. november 28. – személyes találkozó (külső  

 meghívott vendéggel-az időpont módosulhat az előadótól függően) 

 Harmadik alkalom: 2019. február 20. - személyes találkozó 

 Negyedik alkalom: 2019. április - külső helyszín (más tagintézmény, más  

 társintézmény) 

 

6. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó pedagógus 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 
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 Pedagógiai módszertani felkészültség (1. terület) 

 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósulásukhoz kapcsolódó 

önreflexiók (2. terület) 

 Pedagógiai folyamatok és a kliensek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése (6. terület) 

 Kommunikáció, szakmai együttműködés, önállóság (7.terület) 

 Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért (8.terület) 

 

7. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó vezető 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

 A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása (1. terület)  

 A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása (2. terület) 

 Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása (3. terület) 

 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása (4. terület) 

 A munkaközösség stratégiai vezetése és operatív irányítása (5. terület) 

 

8. A 2018/2019.tanév feladatainak tevékenység és időterve: 

Ssz Időpont Feladat/Tevékenység Cél Felelős 

1. 2018.09.19. A tanév előkészítése: 

munkaterv elfogadása, 

foglalkozások 

előkészítése, delegálása, 

szakmai célkitűzések 

meghatározása a tavalyi 

tanév tapasztalatai 

alapján. 

A munkaközösség 

éves munkájának 

meghatározása, 

ismertetése, 

elfogadása. 

Munkaközösség-

vezető, 

munkaközösségi 

tagok 

2.  2018.11.28. 

(az időpont 

módosulhat 

az előadótól 

függően) 

Lelki egészségvédelem 

vagy 

Módszertár 

(többlet kötelezettség-

vállalás terhére) 

A nevelési 

tanácsadás területén 

dolgozó 

szakemberek 

mentálhigiénéjének 

ápolása, 

sajátélményen 

alapuló tréning 

keretén belül, mely 

segíti a magasabb 

szintű szakmai 

munkát (kiégés 

kezelés). 

 

A nevelési 

tanácsadás területén 

dolgozó 

szakemberek 

szakmai 

eszköztárának 

bővítése, külső 

szakember által, 

Munkaközösség-

vezető 
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gyakorlatorientált 

módszer bemutatása.  

3. 2019.02.20. Intézményi 

együttműködés 

kidolgozása, a 

mindennapi munkánk 

során előforduló 

tapasztalatok alapján 

(gyejó, 

gyermekvédelem). 

Az együttműködés 

kidolgozása a 

jövőben lehetőséget 

biztosíthat a 

tagintézmények és a 

társszakmák 

számára egy 

gördülékenyebb, 

átláthatóbb 

munkafolyamatra. 

Továbbá lehetőséget 

biztosít arra, hogy az 

adott szakterület 

speciális kereteit, 

lehetőségeit 

megértsük, majd 

közös 

együttműködési 

„megállapodást” 

dolgozzunk ki. 

Munkaközösség-

vezető, 

munkaközösségi 

tagok 

4. 2019.04. Intézménylátogatás 

(más szakszolgálat 

nevelési tanácsadás 

munkacsoportjának 

megismerése vagy 

ágazatközi 

együttműködés keretén 

belül intézménylátogatás) 

Új szakmai 

kapcsolatok 

kialakítása, szakmai 

tapasztalatcsere 

Munkaközösség-

vezető 

 

9. Folyamatos feladatok:  

 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 Szakszolgálatnál működő munkaközösségekkel való jó színvonalú együttműködés 

további biztosítása. 

 A szakmai továbbképzések tapasztalatainak átadása a munkaközösség tagjainak. 

 Szakmai konferenciákon, továbbképzési lehetőségeken való részvétel. 

 A Tehetséggondozás Évéhez kapcsolódó szakmai munkában való színvonalas részvétel. 

 Együttműködés az intézményi Önértékelési Munkacsoporttal. 

 

 

10. Újítások, tevékenység bővítések: 
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Kezdeményezünk egy intézményi együttműködés kidolgozását a gyermekvédelmi alapellátás 

vagy a szakellátás területén dolgozó kollégákkal. Az együttműködés kidolgozása a jövőben 

lehetőséget biztosíthat a tagintézmények és a társszakmák számára egy gördülékenyebb, 

átláthatóbb munkafolyamatra. Továbbá lehetőséget biztosít arra, hogy az adott szakterület 

speciális kereteit, lehetőségeit megértsük, majd közös együttműködési „megállapodást” 

dolgozzunk ki. 

 

11. Együttműködések: 

 Munkaközösségekkel 

 Más tagintézményekkel 

 

12. A munkaközösség munkájának hatékonysági ellenőrzése (kérdőívezés): 

A munkaközösségünk állandó résztvevő tagjai név nélkül a tanév végén kitöltenek egy 

kérdőívet. A kérdőív eredményei az év végi beszámolóban ismertetésre kerülnek. A 

hatékonysági ellenőrzés célja, a szakmai eredményesség nyomon követése a résztvevő kollégák 

tapasztalatainak, véleményének megismerése, mely segítséget nyújthat a következő tanév 

hatékony és eredményes megszervezéséhez. 

 

 

VI.4 Logopédia munkaközösség 

Baloghné Bencsik Izabella 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés: A munkaközösségi szakterület meghatározása: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Logopédiai Munkaközössége az 

intézmény logopédiai ellátásban dolgozó szakembereinek szakmai műhelye.  A 

munkaközösség a 2013/2014. tanév elején történt megalakulása óta folyamatosan működik. 

Tanévenként több munkaközösségi foglalkozást/műhelymunkát rendez, melyek nyitottan 

működnek. 

  

2. A munkaközösség személyi feltételei: 

A munkaközösségnek minden megyei szakszolgálati feladatot ellátó főállású logopédus tagja. 

A műhelymunkák a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézményeiben dolgozó valamennyi logopédus kolléga előtt nyitottak, látogató tagként 

részt vehetnek a foglalkozásokon. A tagintézményekben dolgozó logopédus kollégákat delegált 

tagok képviselik a munkaközösségi foglalkozásokon.  

 

2.1 A munkaközösségbe 2018/2019-es tanévre delegált tagok 

 JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény   - Tóthné Répási Anett  

 JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény   - Pappné Szabó Gabriella 

 JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény   - Pergéné Deli Katalin 

 JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény  - Gál Nóri 

 JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény   - Józsáné Gombos Katalin 

 JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény   - Benedek Péterné 

 JNSZMPSZ Szolnoki Tagint. Újszászi telephely - Szabó Katalin 
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 JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény   - Mályiné Koór Cecília 

 JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény  - Burai Zsuzsanna 

 JNSZMPSZ Törökszentm. Tagint. Fegyverneki Telephely-Farkasné Rózant Ildikó 

 

3. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

 A munkaközösségi foglalkozásokat a JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság 

tárgyalótermében, ill. a Mezőtúri és Törökszentmiklósi Tagintézményben tartjuk. A 

műhelymunkák elvégzéséhez szükséges technikai feltételek a helyszíneken biztosítottak. A 

munkaközösség saját eszközökkel nem rendelkezik. 

 

4. A munkaközösség 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmai célkitűzései: 

4.1 Általános célkitűzések 

Szakmai munkánk során a JNSZMPSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelő 

működés biztosítása.  Az intézményi működéssel összhangban a logopédiai munkaközösség 

segítse elő a logopédiai ellátás terén a szűrések egységes határidőre történő elvégzését, a 

részletes vizsgálatok és logopédiai vizsgálati vélemények egységes szempontokon nyugvó 

elkészítését, szakmailag erősítse, támogassa a beszédjavító tevékenység komplex 

megvalósulását. A kollégák szakmai fejlődését tapasztalatcserékkel, továbbképzéseken való 

részvétellel és belső tudásmegosztással támogatjuk, annak érdekében, hogy az intézmény 

logopédus szakemberei szakmai alázattal és kiváló felkészültséggel, határozottsággal és 

empátiával egységes alapokon szolgálhassák megyénkben a szakszolgálat segítségére szoruló 

gyermekeket, tanulókat, családokat, köznevelési intézményeket. 

 

4.2 Speciális célkitűzések 

Az intézmény, mint szervezet egységes működésének támogatása a szakterület egységes 

működésével, de a helyi adottságok figyelembevételével.                    

A szakszolgálati logopédiai ellátás folyamatleírásának megfelelő eljárások, határidők 

megszabása és betartása. 

A munkaközösségi szintű feladatelosztás egyensúlyi megvalósítására való törekvés. 

A logopédus kollégák elméleti és gyakorlati ismereteinek, módszertani kultúrájának bővítése, 

részvétel szakmai rendezvényeken, konferenciákon, szakmai tapasztalatcseréken. 

A tagintézményi szinten működő jó gyakorlatok bemutatása. 

 

5. Az összejövetelek tervezett időpontjai és megvalósítási formája: 

Tervezetten: szerdai napokon, 14.00-tól – 16.00-ig; minden alkalom kontakt.  

 Első alkalom:  2018.09.12. 

 Második alkalom: 2018.12.05. 

 Harmadik alkalom: 2019.03.13. 

 Negyedik alkalom: 2019.05.29. 

 

6. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó pedagógus 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

 A folyamatszabályozásnak megfelelően a szűrések elvégzése, terápiák beindítása: 

- Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósulásukhoz 

kapcsolódó önreflexiók (2. terület) 

- A kliens igényeit és szükségleteit figyelembe vevő egyéni beavatkozás (gondozás, 

fejlesztés, terápia, tanácsadás, konzultáció). (4. terület) 
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- Az állapotfelmérés és a beavatkozási tevékenységek rendszeres értékelése, 

elemzése, önreflexió. (6. terület) 

- Pedagógiai módszertani felkészültség. (1. terület) 

 Szakmai előadás: 

- Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. (8.terület) 

- Kommunikáció, szakmai együttműködés, önállóság. (7.terület) 

- 3-4. Bemutató órák, tapasztalatcsere: 

- Pedagógiai módszertani felkészültség (1. terület) 

- Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósulásukhoz 

kapcsolódó önreflexiók. (2. terület) 

- A tanulás támogatása. (3. terület) 

- Csoportos beavatkozás: terápia. (5. terület)   

- Kommunikáció, szakmai együttműködés, önállóság. (7.terület) 

- Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. (8.terület) 

 

7. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó vezetői 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

 A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása (1. terület)  

 A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása (2. terület) 

 Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása (3. terület) 

 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása (4. terület) 

 A munkaközösség stratégiai vezetése és operatív irányítása (5. terület) 

 

8. A 2018/2019.tanév feladatainak tevékenység és időterve: 

Ssz Időpont Feladat/Tevékenység Cél Felelős 

1. 2018.09.12. 

JNSZMPSZ 

Székhelyintéz

mény 

Az 5 évesek szűrésének 

tapasztalatai, a 3 évesek 

szűrésének megszervezése. 

A folyamatszabályozás 

változásainak tudatosítása 

3 évesek ellátási módjai- jó 

gyakorlatok az előző tanévben. 

A szűrések 

határidőre 

történő 

megvalósítása, 

a kivitelezés 

egységesítése 

Módszertani 

kultúra bővítése 

 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella,  

delegált tagok 

2. 2018.12.05. 

JNSZMPSZ 

Mezőtúri 

Tagintézmény 

Alternatív Augmentatív 

Kommunikáció és a logopédia 

kapcsolata - Sali Korinna 

logopédus előadása 

Önképzés, 

szakmai 

nyitottság, 

együttműködés 

lehetőségei 

 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

 

3. 2019.03.13. 

JNSZMPSZ 

Törökszentmi

klósi 

Tagintézmény 

 

Bemutató órák -az órák 

tapasztalatainak megbeszélése 

Módszertani 

ismeretek 

bővítése, 

tapasztalatcsere 

Burai 

Zsuzsanna 
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4. 2019.05.29. 

 

Szakmai tapasztalatcsere, 

intézménylátogatás 

Helyszín a logopédus kollegák 

javaslata alapján 

 

Szakmai 

együttműködés 

kialakítása  

Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

9. Folyamatos feladatok:  

A folyamat szabályozásban leírtak alapján a diagnosztikai és terápiás munka koordinálása. A 

munkaközösségi foglalkozások előkészítése, megszervezése. A munkaközösségi tagok 

tájékoztatása a képzéseken, konferenciákon való részvételi lehetőségekről.  

 

10. Újítások, tevékenység bővítések:  

EFOP - 3.1.6-16-2017-00026 pályázati tevékenységben való részvétel. 

 

11. Együttműködések:  

 A JNSZMPSZ főigazgatóságával, tagintézményvezetőkkel, munkaközösségek 

vezetőivel, önértékelési csoporttal; az intézménylátogatás kapcsán megvalósuló 

együttműködés. 

 A munkaközösség munkájának hatékonysági ellenőrzése (kérdőívezés) 
 

 

VI.5 Gyógytestnevelési munkaközösség 

Szekeres Julianna 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés: A munkaközösségi szakterület meghatározása: 

A gyógytestnevelésre kiszűrt tanulók ellátása.  A gyógytestnevelést ellátó szakemberek 

összefogása, egységes szemléletre való törekvés.   

 

2. A munkaközösség személyi feltételei: 

 A 2018/2019. tanévben az intézmények által beküldött táblázat alapján az ellátás biztosítása 

főállású, megbízásos és részmunkaidőben dolgozó gyógytestnevelőkkel.  Főállású 

gyógytestnevelők: Berczi Brigitta, Hatvani Rózsa, Illyésné Nagy Olga, Récziné Halmai Hédi, 

Rózsa Józsefné, Panyi Csaba, Szabó Ildikó, Szekeres Julianna, Szőllősi Boglárka. Megbízásos 

szerződéssel:, részmunkaidős foglalkoztatással. 

 

3. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

 Az intézményekben és az uszodában rendelkezésre álló a testnevelés órán használt 

eszközöket és tornaszereket használjuk a gyógytestnevelési órán, kiegészítve a 

gyógytestnevelés speciális eszközeivel. 

 Az eszközök beszerzésénél az iskoláknak figyelembe kell venni a gyógytestnevelés 

igényét (ezt a módosított törvény tartalmazza). Folyamatos egyeztetés szükséges a 

fejlesztés módjáról és lehetőségeiről. 
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4. A munkaközösség 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmai célkitűzései: 

4.1 Általános célkitűzések 

 A gyógytestnevelés törvényi előírásainak betartása, egységes szemlélet kialakítása 

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

 Szakmai értekezletek, konferenciák, bemutató órák, hospitálások egymás óráin. 

 Óralátogatások, munkaértekezletek a tagintézményekben. 

 

4.2 Speciális célkitűzések 

Az intézményvezetők, a fenntartók, az iskolaorvosok, a szakorvosok, a védőnők, a szülők, a 

testnevelő kollégák és a gyógytestnevelők közös, egymást segítő munkájának további erősítése. 

 

5. Az összejövetelek tervezett időpontjai és megvalósítási formája (kontakt/skype): 

Tervezetten: csütörtöki napokon, 14.00-tól – 16.00-ig 

Első alkalom:  2018. október 18. kontakt  

Második alkalom: 2018. november 15. kontakt  

Harmadik alkalom: 2019. március 14/21. kontakt 

Negyedik alkalom: 2019. június 6. skype 

 

6. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó pedagógus 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

 Ismeri a szakterülete szempontjából fontos információforrásokat, azok pedagógiai 

felhasználásának lehetőségeit, megbízhatóságát, etikus alkalmazását.  

 Tervező tevékenysége során a tanulási folyamatba illeszti a foglalkozáson, a tanórán 

kívüli ismeret-és tapasztalatszerzési lehetőségeket.  

 Igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, bizonyos esetekben a kutatás igényét. 

Ösztönöz az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulási folyamatban.  

 A gyermekek, tanulók megismerése során alapoz az orvosi szakvéleményre.  

 Az együttnevelés keretei között is módot talál a gyermekek, a tanulók esetében az egyéni 

fejlődés lehetőségeinek megteremtésére.  

 A pedagógus az általa vezetett, fejlesztett gyermek-és tanulócsoportok fejlesztését a 

közösségfejlesztés folyamatának ismeretére, és a csoportok tagjainak egyéni és csoportos 

szükségleteire, sajátosságaira alapozza. 

 Az adott nevelési helyzetnek, és céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal 

választja meg a különböző értékelési módszereket.  

 Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az álláspontját, képes másokat meggyőzni, és 

ő maga is meggyőzhető.  

 

7. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó vezetői 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

 Tervező tevékenysége során a tanulási folyamatba illeszti a foglalkozáson, a tanórán 

kívüli ismeret-és tapasztalatszerzési lehetőségeket.  

 Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi és értékként közvetíti a gyermekek, a tanulók 

és tanulóközösségek eltérő kulturális, társadalmi háttérből adódó sajátosságokat.  

 Elősegíti a gyermekek, a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlődését.  

 A szakszolgálati ellátásban a kliensek érdekében kezdeményezően együttműködik a 

pedagógustársaival, a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel és a szülőkkel.    
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 A pedagógiai feladatok megoldásában együttműködik pedagógustársaival, 

munkaközösségeivel, a szakszolgálati/ pedagógiai munkát segítő munkatársaival, a 

gyermek, tanuló fejlődését támogató más szakemberekkel.  

 Fontos számára tudásának folyamatos megújítása, a megszerzett tudását a pedagógiai 

gyakorlatában eredményesen alkalmazza.  

 

8. A 2018/2019.tanév feladatainak tevékenység és időterve: 

Ssz Időpont Feladat/Tevékenység Cél Felelős 

1. Szeptember Szervezési feladatok, 

csoporttok kialakítása, 

dokumentumok és INYR 

vezetése  

 

Az ellátás 

biztosítása 

gyógytestne-

velők 

2. Október 18. Munkaközösségi foglalkozás: 

Szolnoki Tiszaparti Római 

Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium 

Dr. Urbán Mária iskolaorvos 

előadása 

Fit-Ball labdás továbbképzés 

Eperjessy Éva és Veres 

Zsuzsanna 

 

Szakmai és 

szakmaközi 

konzultáció 

fenntartása és 

fejlesztése, 

módszertani 

kultúra bővítés 

Szekeres 

Julianna 

3. November 

15. 

Munkaközösségi foglalkozás: 

Jászberény 

A gyógytestnevelés 

lehetőségei a régióban 

A kondícionáló termek 

eszközeinek használata a 

gyógytestnevelésre utalt 

tanulók körében, Panyi Csaba 

gyógytestnevelő  

 

Szakmai és 

szakmaközi 

konzultáció, a 

térségi 

problémák 

megoldásának 

segítése, 

módszertani 

kultúra 

fejlesztése, 

bővítése. 

 

Bartus Ágnes, 

Szekeres 

Julianna 

4. Január Félévi munka értékelése, 

tapasztalatok, sikerek és 

nehézségek összegyűjtése. 

 

Elemzés, 

értékelés, jó 

gyakorlatok 

megismerése 

 

gyógytestne-

velők 

5. Március 

14/21. 

Munkaközösségi foglalkozás: 

SZSZSZC Vásárhelyi Pál 

Közgazdasági, Egészségügyi 

és Idegenforgalmi Két 

Tanítási Nyelvű Szakképző 

Iskola 

Módszertani 

kultúra 

fejlesztése, 

bővítése, 

kommunikáció 

Szekeres 

Julianna 
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Korszerű eszközök az órán 

Kómárné Divák Andrea 

gyógytestnevelő 

Szakmaközi konzultáció 

 

6. Június 6. Munkaközösségi foglalkozás: 

Évértékelő online 

megbeszélés 

Összegzés, 

tapasztalatok 

elemzése, 

kommunikáció, 

feladat 

meghatározás 

 

Szekeres 

Julianna 

7. Július A következő év előkészítése A 

munkaközösségi 

munka 

zavartalan 

folytatása 

Szekeres 

Julianna 

 

9. Folyamatos feladatok: 

A pedagógiai szakszolgálati és szakmaközi kommunikáció fejlesztése és fenntartása. 

 

10. Újítások, tevékenység bővítések: 

Ketten együtt- Kéttanáros modell testnevelés-gyógytestnevelés órán lehetőségének 

megvizsgálása. 

 

 

11. Együttműködések: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyógytestnevelőinek 

meglátogatása, munkájuk megismerése az időpont egyeztetése folyamatban. 

 

12. A munkaközösség munkájának hatékonysági ellenőrzése (kérdőívezés): 

A munkaközösségi összejöveteleken kérdőív kitöltésével a kollégák véleményének 

összegyűjtése. Az év végi beszámolóban a vélemények elemzése és értékelése. 

 

 

VI.6 Iskolapszichológia munkaközösség 

Szabó Anita 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés: A munkaközösségi szakterület meghatározása: 

Az immár hatodik tanéve folyamatosan működő iskolapszichológia munkaközösség 

(iskolapszichológiai és óvodapszichológiai koordinátorok híján) alapvetően az Intézményben 

dolgozó - a nevelési-oktatási intézményekkel is kapcsolatban álló - pszichológusok és a 

nevelési-oktatási intézményekben dolgozó óvoda- és iskolapszichológusok szakmai műhelye.  
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2. A munkaközösség személyi feltételei: 

A 2018/2019. tanév szakmai munkáját 8 fővel (munkaközösség-vezető és 7 fő delegált, állandó 

taggal) kezdjük meg. A szakmai műhelymunkák alkalmával meghívott résztvevőként illetve 

előadóként bevonjuk a megye nevelési-oktatási intézményeinek óvoda- és 

iskolapszichológusait. 

Delegált munkaközösségi tagok 

Móczáné Tombácz Edit Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhelyintézmény 

Szebeni Viola Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Jászberényi Tagintézmény 

Kovács Dóra Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Kunszentmártoni Tagintézmény 

Bencsik Mária Bernadett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Mezőtúri Tagintézmény 

Hegedűs Zsuzsa Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szolnoki Tagintézmény 

Gazdig Dóra Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Csíkné Gábli Erika Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely 

 

3. A munkaközösség tárgyi feltételei:  

A munkaközösség saját eszközparkkal és tárgyi feltételekkel nem rendelkezik. A 

munkaközösségi foglalkozások megtartásához a terem és az informatikai háttér adott a 

Székhelyintézmény Megyei Szakértői Bizottságának tárgyalóteremben. A műhelymunkák és 

szakmai fórumok foglalkozásin a kollégák részben saját, részben a Tagintézmény eszközeivel 

tartanak bemutatókat, előadásokat. 

 

4. A munkaközösség 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmai célkitűzései: 

4.1 Általános célkitűzések 

Az SZMSZ-nek és a munkaközösség folyamatszabályozásának megfelelő működés. 

Az elméleti ismeretek és szakmai gyakorlatok átadása egymásnak, a munkavégzés egységes 

szakmai színvonalának biztosítása érdekében. 

 

4.2 Speciális célkitűzések 

Olyan ismeretek, módszerek átadása, belső megosztása, melyekkel elősegíthetjük, hogy 

csökkenjen a gyermekek/tanulók teljesítménybeli és magatartási problémáinak előfordulási 

gyakorisága. 

A pszichológiai kultúra beépítése az óvodai/iskolai élet mindennapjaiba. 

 

5. Az összejövetelek tervezett időpontjai és megvalósítási formája (kontakt/skype): 

 Tervezetten: szerdai napokon, 14.00-tól – 16.00-ig 

 Első alkalom: 2018. október 3. - kontakt 

 Második alkalom: 2018. november 14. - kontakt 

 Harmadik alkalom: 2019. március 20. - kontakt 

 Negyedik alkalom: 2019. május 22. - kontakt 
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6. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó pedagógus 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

 Pedagógiai, módszertani felkészültség  

 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósuláshoz kapcsolódó 

önreflexiók  

 A tanulás támogatása  

 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése  

 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése  

 Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

 

7. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó vezetői 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

 A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása ¤ 

 A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása ¤ 

 Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása ¤ 

 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása ¤ 

 Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

8. A 2018/2019. tanév feladatainak tevékenység és időterve: 

Ssz Időpont Feladat/Tevékenység Cél Felelős 

1. 2018.10.

03. 

Munkaközösségi foglalkozás:  

Az éves munkaterv (célok, 

feladatok, tervezett programok) 

ismertetése, elfogadása, felelősök 

kijelölése). A megyei 

iskolapszichológiai helyzetkép 

aktualizálása, és a szakirodalmi 

jegyzék frissítése. 

Tréninggyakorlatok/csoportokban 

alkalmazható 

gyakorlatok/pszichodráma 

gyakorlatok 

Módszertani 

kultúra bővítése 

munkaközösség-

vezető, 

munkaközösségi 

tagok, 

 

 

 

 

Szebeni Viola  

 

2. 2018.11.

14. 

Szakmai műhelymunka a 

tehetség munkaközösséggel 

közösen a Tehetség Éve 

keretében, külső előadóval 

Belső 

kapcsolatok 

építése, szakmai 

ismeretek 

bővítése 

munkaközösség-

vezetők: Szabó 

Anita és Császár 

István  

3. 2019.03.

20. 
Szakmai műhelymunka: 

Pedagógusok kiégése (pedagógus 

mentálhigiéné) 

Krízistanácsadás 

Szexuális felvilágosítása az 

általános iskolában - szexuális 

bántalmazás megelőzése, egy 

prevenciós program bemutatása 

Módszertani 

kultúra bővítése 

munkaközösség-

vezető, 

munkaközösségi 

tagok 
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4. 2019.05.

22. 

Munkaközösségi foglalkozás: 

Részvétel az Országos 

Iskolapszichológiai Módszertani 

Bázis szakmai 

rendezvényén/részvétel a 

Sárbogárdi konferencia szakmai 

programján 

Külső 

kapcsolatok 

erősítése, 

szakmai 

ismeretek 

bővítése 

munkaközösség-

vezető 

 

9. Folyamatos feladatok: 

 Az önértékelési csoport munkájában való részvétel. 

 Az MPT Óvoda-, és Iskolapszichológus Szekciója és az Országos Iskolapszichológiai 

Módszertani Bázis rendezvényeinek figyelemmel kísérése, előadásainak ismertetése, 

illetve információinak átadása a beszámolókon keresztül. 

 Az Iskolapszichológiai Füzetekben és szakirodalmakban megjelenő új módszerek, 

kutatási eredmények nyomon követése, megismerése. A szakirodalmi jegyzék frissítése.  

 A tanév végén a megvalósult/nem megvalósult célok, feladatok áttekintése, értékelése, 

beszámoló elkészítése, a következő tanév éves munkatervének előkészítése. 

 

10. Újítások, tevékenység bővítések: 

Jelen tanévben szeretnénk részt venni a Csipike Egyesület és a FMPSZ Sárbogárdon 

megszervezett éves konferenciáján.  

 

11. Együttműködések: 

 Folyamatos esetmegbeszélések biztosítása – szakmai és mentálhigiénés segítségnyújtás 

egymásnak.  

 Intézményen belüli kapcsolatok építése – az iskolapszichológiai feladatellátáshoz 

kapcsolódó munkaközösségek (tehetséggondozás és pályaválasztási tanácsadás) 

szakembereivel kapcsolatteremtés, kapcsolaterősítés. 

 Ágazaton belüli (pl. nevelési-oktatási intézmények) és ágazatok közötti (pl. egészségügy, 

bűnmegelőzés, gyermekvédelem) együttműködés kialakítása.  

 Folyamatosan együttműködés az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis 

vezetőjével, szakembereivel. 

 

12. A munkaközösség munkájának hatékonysági ellenőrzése (kérdőívezés). 

 

 

VII.7 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása és pályaválasztási 

tanácsadás összevont munkaközösség 

Császár István 

munkaközösség -vezető 

 

 

1. Bevezetés: A munkaközösségi szakterület meghatározása 

A Kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása munkaközösség szakmai szerveződés. 

Tagjai a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok Tagintézményeit és 

Telephelyeit és a Pályaválasztási Tanácsadó Csoportot képviselik. A munkaközösség tagjai 
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gyógypedagógusi, pszichológusi vagy pedagógusi képzettséggel 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. A 

munkaközösség hat tagja rendelkezik tehetséggondozási szakvizsga, vagy tehetséggondozó 

mestertanár végzettséggel.  

A Jász –Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, mint köznevelési intézmény a 

2013/2014. tanévtől ellátja a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai 

szakszolgálati feladatot, amely a Székhelyintézményben működik.  

A Szakszolgálati Intézmény Munkaterve alapján a 2018-19. tanév a Tehetséggondozás éve lesz. 

Ennek megfelelően több intézményi program szolgálja a tehetséggondozás feladatainak 

bemutatását. A munkaközösségi foglalkozások mindenképpen, de a tervezett Szakmai Napok 

és a Szakszolgálatok Hete rendezvénysorozat kertében is sor kerül ennek megfelelő 

foglalkozásra. 

A lehetőségeket bővíti, a JNSZ tehetségsegítő Tanács által benyújtott NTP-HTTSZ-18- 0015 

azonosítószámú nyertes pályázat, amelynek címe: „Teret adunk a hálózatnak”  Ennek 

segítségével, tagintézményi, járási, megyei és országos programra is sor kerül a Tehetség Éve 

keretében. 

 

2. A munkaközösség személyi feltételei: 

Pályaválasztási Munkacsoport - Császár István, Borosné Paragi Ágnes, Váczi Emese,  

Makai Beáta (heti két nap), Szécsi Tibor 

Jászberényi Tagintézmény - Szebeni Viola 

Karcagi Tagintézmény  - Orosz Máténé 

Kunhegyesi Tagintézény - Zsidóné Kádár Terézia 

Kunszentmártoni Tagint. - Ghyczy Tamás 

Mezőtúri Tagintézmény - Csete Olga 

Székhelyintézmény  - Szilágyi Edit 

Szolnoki Tagintézmény - Madarász Réka 

Újszászi Telephely  - Dr. Korpásné Bakos Valéria 

Tiszafüredi Tagintézmény - Krómi Zoltánné 

Törökszentmiklósi Tagint. - Orosz Máténé 

 

3. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

A munkaközösség tagjai használják a Székhelyintézményben és a tagintézményekben lévő 

munkaszobákat, infrastruktúrát. A Pályaválasztási csoport külön munkaszobában dolgozik, 

amely igaz nem teszi lehetővé az egyidőben történő egyéni tanácsadást, de a délutáni órákban 

szabadul fel munkaszoba a Megyei Szakértői Bizottságban, amelyek használhatók. 

 

4. A munkaközösség 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmai célkitűzései: 

4.1 Általános célkitűzések 

 A tagintézményekben dolgozó tehetséggondozó koordinátorok munkájának segítése, 

együttműködési, továbbképzési, konzultációs lehetőség biztosítása 

 Az Intézmény Munkatervében megfogalmazott Tehetség Éve programsorozat tervezése, 

annak megvalósítása 

 A mindennapi munkavégzés rendszerének egységesítése, az eltérő óraszámok mellett 

 

4.2 Speciális célkitűzések 

 A megye nevelési intézményeinek tanulói közül a tehetségígéretek kiszűrése 
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 A pedagógusok ismereteinek bővítése, a tehetség felhívó jelekkel történő 

megismertetésük 

 A tehetség-gyanús tanulók tehetség - azonosításához segítségnyújtás, módszertani, 

pszichológiai vizsgálatok segítségével 

 Folyamatos tehetség tanácsadás biztosítása tanulók, pedagógusok, szülők részére 

 Kapcsolattartás a Nemzeti Tehetségponttal, a Nemzeti Tehetségprogram szervezeteivel, 

a Magyar Tehetséggondozó Társasággal, A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetségével, a megye regisztrált és akkreditált Tehetségpontjaival, a Jász-Nagykun-

Szolnok tehetségsegítő Tanáccsal 

 A teljes megyei lefedettség biztosítása 

 Kapcsolatfelvétel és együttműködés a Minősített Tehetséggondozó Műhelyekkel. 

 Kapcsolat folytatása az Új Nemzedék Központtal 

 NTP-HTTSZ-18-0015 sz pályázat elemeinek beépítése a Tagintézmények munkájába 

 

5. Az összejövetelek tervezett időpontjai és megvalósítási formája (kontakt/skype): 

 Tervezetten: szerdai napokon, 13.30-tól – 15.30-ig 

 Első alkalom:  2018. október 10. 

 Második alkalom: 2018. november 14. 

 Harmadik alkalom: 2019. február 13. 

 Negyedik alkalom: 2019. április 10. 

 

6. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó pedagógus 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

 Pedagógiai módszertani felkészültség 

 A kliens személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű sni vagy BTMN többi gyermekkel/tanulóval való sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

 A Pedagógiai folyamatok és a kliensek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

7. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó vezetői 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

 Pedagógiai módszertani felkészültség 

 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

8. A 2018/2019.tanév feladatainak tevékenység és időterve: 

Ssz Időpont Feladat/Tevékenység Cél Felelős 

1. 2018.09.0

3. 

Tanévnyitó értekezlet  Tájékoztató az intézmény 

tehetséggondozással 

kapcsolatos szakmai 

feladatáról 

Császár I. 
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2. 2018.10.

10. 

Mk. foglalkozás Munkaterv, 

Szakmai nap megbeszélése. Az 

évfolyamonkénti szűrés 

szakmai anyagának bemutatása 

Az évi munka 

megtervezése 

Császár I. 

3. 2018. 10. Kommunikációs és PR eszköz 

készítés 

tájékoztatás Császár I. 

4. 2018.11.

14. 

Mk. foglalkozás Pályaválasztás 

és tehetség összefüggései. 

Iskolapszichológiai mk. közös 

foglalkozás 

Pályaválasztási döntés és 

az iskolapszichológusok 

tevékenysége 

Császár I. 

5. 2018. 12. Szakmai nap a Szolnoki 

Tagintézményben 

Módszertani eszköztár 

bővítése 

Császár I. 

6. 2019. 02. 

13. 

Mk. foglalkozás Látogatás a 

SZMSZC Pálfy 

Szakgimnáziumában Minősített 

Tehetséggondozó Műhelyben 

Ismerkedés az 

intézményben folyó 

tehetséggondozó 

munkával 

Császár I. 

7. 2019.03.  Pedagógiai Szakszolgálatok 

Hete A tehetség felismerés 

színterei 

tájékoztatás Császár I. 

8. 2019. 03. Országos tehetség mk, vezetői 

találkozó „Teret adunk a 

tehetségnek” 

Tapasztalatcsere Császár I. 

9. 2019. 04.  JNSZ megyei tehetséggondozó 

fórumok a tagintézményekben 

Jó gyakorlatok 

bemutatása 

Császár I. 

10. 2019. 04. Megyei tehetséggondozó fórum Hálózati kapcsolatok 

alakítása 

Császár I. 

11. 2019. 

04.10. 

Mk. foglalkozás Szűrések 

JNSZ megyében (PVT és 

Tehetség) 

tapasztalatcsere Császár I. 

 

9. Folyamatos feladatok: 

 Részvétel a munkaközösség foglalkozásain, szakmai napokon 

 A tagintézményi programokba való bekapcsolódás 

 A protokollban foglaltak alapján történő munkavégzés (tanácsadás, vizsgálat, azonosítás, 

fejlesztő csoport vezetés) 

 Folyamatos önképzés 

 Látogatás a SZMSZC Pálfy Szakgimnáziumában Minősített Tehetséggondozó 

Műhelyben 

 

10. Újítások, tevékenység bővítések: 

 Pályaorientációs tábor munkájába való bekapcsolódás  

 A JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a Tehetség Éve rendezvénysorozatának 

megtervezése, a programok szervezése 

 

4. Együttműködések: 

 Intézményen belüli együttműködés 

 Iskolapszichológiai Munkaközösség 

 Nevelési Tanácsadás munkaközösség 
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5. Intézményen kívüli együttműködés: 

 A megye nevelési-oktatási intézményei 

 Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok 

 Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács 

 

6. A munkaközösség munkájának hatékonysági ellenőrzése (kérdőívezés): 

Az intézmény mérési – értékelési munkaközössége által kidolgozott terv és kérdőívek alapján 

 

Eseménynaptár Tehetség és pályaválasztási mk. 

Időpont Esemény/Rendezvény 

2018.09.03. Tanévnyitó értekezlet  

2018.10.10. Mk. foglalkozás Munkaterv, Szakmai nap megbeszélése. Az 

évfolyamonkénti szűrés szakmai anyagának bemutatása 

2018. 10. Kommunikációs és PR eszköz készítés/pályázat 

2018.11.14. Mk. foglalkozás Pályaválasztás és tehetség összefüggései. 

Iskolapszichológiai mk. közös foglalkozás 

2018. 12. Szakmai nap a Szolnoki Tagintézményben 

2019. 02. 13. Mk. foglalkozás Látogatás a SZMSZC Pálfy Szakgimnáziumában 

Minősített Tehetséggondozó Műhelyben 

2019.03.  Pedagógiai Szakszolgálatok Hete A tehetség felismerés színterei 

2019. 03. Országos tehetség mk, vezetői találkozó „Teret adunk a tehetségnek” 

2019. 04.  JNSZ megyei tehetséggondozó fórumok a tagintézményekben 

2019. 04. Megyei tehetséggondozó fórum 

2019. 04.10. Mk. foglalkozás Szűrések JNSZ megyében (PVT és Tehetség) 

 

VI.8 Intézményi Önértékelési Munkaközösség 

Szabó Ildikó 

IÖM munkaközösség-vezető 

 

 

 

1. Bevezetés: A munkaközösségi szakterület meghatározása 

 

„Önértékelés: A szervezet vagy az egyén – vezető és pedagógus – tevékenységeinek, 

képességeinek, tudásainak, viselkedésének, eredményeinek kritikai megítélése önmaga által.” 

        (Önértékelési kézikönyv pedagógiai szakszolgálatok számára) 

 

A munkaközösség feladata. Ezen folyamatok előkészítése, megszervezése, lebonyolítása. 

Továbbá a folyamatok alatt jelentkező problémák, nehézségek felismerése, megoldási 

alternatívák keresése, azok sikeres alkalmazása.  

 

2. A munkaközösség személyi feltételei: 

A munkaközösség tagjait mindenkor a Főigazgató jelöli ki.  

Tagintézmény – igazgatók: Bartusné Major Ágnes 
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Bencsik Mária Bernadett 

Gleviczky Marianna 

Imréné Cselóczki Andrea 

Zsoldos Erzsébet 

Zsidóné Kádár Terézia 

Szabó Judit  

Telephely – vezető:  Bogdán Evelin 

Munkaközösség – vezetők: Barna Nelli 

Béres Lászlóné 

Szabó Anita Zsuzsanna 

Szekeres Julianna 

Császár István 

Baloghné Bencsik Izabella 

Szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség vezetője 

KT elnök 

Megyei SzB vezető  Barnáné Pintér Gizella 

 

A munkaközösség tárgyi feltételei: 

 Informatikai eszközök (laptop, szkenner, nyomtató) 

 Internet, skype 

 OH által működtetett felület 

 Találkozók helyszíne (Megyei SZB előadó terme) 

 

3. A munkaközösség 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmai célkitűzései: 

3.1 Általános célkitűzések 

 Iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez 

 Az intézmény/vezető/pedagógus felkészülésének támogatása a tanfelügyeleti 

ellenőrzésre, értékelésre 

 A pedagógusok felkészülésének támogatása a minősítésre 

 A fejlődés, az előrehaladás mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz mérten 

 

3.2 Speciális célkitűzések 

 az éves önértékelési terv összeállítása, intézményi szintű elfogadása 

 a vezetői önértékelés előkészítése, elvégzése  

 az összintézményi önértékelés előkészítése, elvégzése 

 

4. Az összejövetelek tervezett időpontjai és megvalósítási formája (kontakt/skype): 

Tervezetten: hétfői napokon, az igazgatótanácsi értekezletet követően, igazodva annak 

tervezett végéhez kerülnek megtartásra az összejövetelek. 

Első alkalom: - szeptember hónap második hetében  

- téma: a látogatók összerendelése 

Második alkalom: - októberi igazgatótanácsi értekezlet után 

- téma: intézményi önértékelés feladatai 

Harmadik alkalom: - márciusi igazgatótanácsi értekezlet után 

- téma: tapasztalatok, módosítások 

Negyedik alkalom: - június (skype) 

- téma: évzárás, tapasztalatok, illetve a következő tanév előkészítése 
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5. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó pedagógus 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

1. terület: Pedagógiai módszertani felkészültség – az egyik látogató szakja azonos a 

látogatottéval 

6. terület értékelés, elemzés része atekintetben, hogy mennyire képes a látogató az 

önértékelésre bátorító magatartásra, a minősítésmentes, fejlesztő szándékú visszajelzésre a 

látogatott felé. 

7. terület: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás képessége az 

önértékelési folyamatok során. 

8. terület: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás, a látogató pedagógusok törekedjenek 

a szakmai tudásuk frissítésére, legyenek nyitottak az új befogadására, mely megvalósulhat az 

egyes önértékelések során is. 

 

6. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó vezetői 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

1. terület: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása tekintetében korszerű 

szakmai és etikai követelmények állítása, melyek révén az értékelés, a visszajelzés a fejlődés 

érdekében történik. 

2. terület: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása terén az önértékelés terén 

történő változások figyelemmel kísérése, adaptálása a folyamatba. 

3. terület: Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

4. terület: Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása terén az önértékelést végző kollégák 

és az önértékelődő kolléga folyamatban való irányítása, segítése 

5. terület: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányításához való hozzájárulás az 

intézményi önértékelés szempontjainak vizsgálása révén, melynek fejlesztő hatása lehet az 

intézményre. 

 

7.A 2018/2019.tanév feladatainak tevékenység és időterve: 

Ssz Időpont Feladat/Tevékenység Cél Felelős 

1. 2018.09.

10-ig 

Éves önértékelési terv 

ismertetése 

megismerés, 

elfogadás 

tagintézmény-

igazgató, telephely 

vezető 

2. 2018.09.

20 

Látogató párok összerendelése  munkaközösség-

vezető 

3. 2018.09.

30. 

Pedagógusok kiértesítése   

 2018.10.

01. 

Az intézményi önértékelés 

előkészítése  

feladatok 

meghatározása,  

kiosztása 

munkaközösség tagjai 

4. 2018.10.

30. 

2018-as önértékelések indítása folyamat 

rögzítése 

munkaközösség – 

vezető, rendszergazda 

5. 2018. 01. Félév értékelése beszámoló munkaközösség-

vezető 

6. 2019.01.

30. 

2019-es önértékelések indítása folyamat 

rögzítése 

munkaközösség – 

vezető, rendszergazda 

6. 2019.04.

30. 

önértékelések befejezése  látogatók 
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7. 2019.05.

30. 

önfejlesztési tervek, 

intézkedési terv elkészítése 

tervek feltöltése intézm. vezető 

látogatott ped. 

munkaközösség-

vezető,  

8. 2019.06. évzárás értékelés, 

előkészítés 

munkaközösségi 

tagok, 

munkaközösség - 

vezető 

 

8. Folyamatos feladatok:  

 Kapcsolattartás telefonon, emailben 

 Látogatásokat megelőző feladatok végzése 

 Látogatások végzése 

 A felület folyamatos kezelése 

 Keletkezett dokumentumok feltöltése 

 

9. Újítások, tevékenység bővítések: 

Egyre több szakalkalmazott bevonása az önértékelési folyamatokba látogató szerepben. Ezzel 

célunk a tapasztalatszerzéshez való hozzásegítés, illetve a jó gyakorlatok megismerésére, 

ötletek adaptálására is lehetőség nyílik egy-egy önértékelés alkalmával. 

 

10. Együttműködések 

 főigazgatóval 

 segítő főigazgató - helyettessel 

 munkaközösségi tagokkal  

 önértékelést végző szakalkalmazottakkal 

 éves tervbe bevont szalkalmazottakkal 

 informatikus rendszergazdával 

 titkársággal 

 MÉM-mel közös többletkötelezettség-vállalás 

 

11.A munkaközösség munkájának hatékonysági ellenőrzése (kérdőívezés) 

Nem releváns, a munkaközösség hatékonysága az elvégzett önértékelések számában mérhető, 

vagyis a teljesített éves önértékelési terv a munka tükre. 

 

 

VI.9 Mérés-értékelés Munkaközösség 

Fadgyas-Székely Orsolya 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés: A munkaközösségi szakterület meghatározása 

 

2. A munkaközösség személyi feltételei: 

A munkaközösség 5 főből áll. 

Tagok: Lázárné Barna Andrea 
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  Makai Beáta / Szécsi Tibor 

  Paraginé Boros Ágnes 

V. Szabó Tünde 

 

A munkaközösséget a szakmai és koordinációs főigazgató helyettes segíti, valamint szoros 

együttműködésben dolgozunk az Intézményi önértékelési munkaközösség vezetőjével. 

A mérés-értékelés folyamatába igyekszünk a mérni kívánt területek munkaközösség-vezetőit, 

illetve a munkaközösségek tagjait is bevonni. Ezzel célunk a javaslatok, ötletek adaptálása, a 

kollégák aktivizálása az adott folyamatban, valamint a mérési tevékenyég átláthatóvá tétele. 

 

3. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

A munkaközösségi munka zökkenőmentes működésének elsődleges tárgyi feltétele a megfelelő 

informatikai eszközök megléte, és azok felhasználói szintű kezelése a tagok által. 

 

4. A munkaközösség 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmai célkitűzései: 

4.1 Általános célkitűzések 

A mérés-értékelés célja, hogy segítse a szervezet belső együttgondolkodását és közös 

munkálkodását a minőségi szemlélet érvényesítésében. 

Célja, hogy dokumentált formában kinyilvánítsa az intézmény minőségpolitikáját és a 

minőségcéljai megvalósítását szolgáló alapvető feladatokat. A minőségpolitika az intézmény, 

a szervezet működésének hosszútávra szóló elveit deklarálja. A minőségcélok a partneri 

igények és elvárások, valamint a nevelési program kiemelt szakmai céljainak elérését 

támogatják.  

 

4.2 Speciális célkitűzések 

A mérés-értékelés meghatározza az intézmény működésének folyamatait, ennek keretei között 

a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési feladatok végrehajtását. 

A Főigazgatóság által meghatározott területeken, a 2018/2019. tanévben a nevelési tanácsadás, 

a tehetséggondozás, valamint a pályaválasztás területeken, hatékony módon történő mérés-

értékelési folyamat megvalósítása, ez eredmények széleskörű elemzése, értékelése, a kapott 

eredmények alapján a fejlesztési javaslatok meghatározása.  

 

5. Az összejövetelek tervezett időpontjai és megvalósítási formája (kontakt/skype): 

Tervezetten: keddi napokon, 14.00-tól – 16.00-ig (egyedi tervezés is lehetséges) 

Első alkalom: 2018. október 9. (kontakt) 

Második alkalom: 2019. január 8. (skype, de szükség esetén kontakt) 

Harmadik alkalom: 2019. április 30. (kontakt) 

Negyedik alkalom: 2019. május 28. (kontakt) 

A kontakt találkozások mellett telefonon és e-mailben tartjuk a kapcsolatot a kollégákkal. 

 

6. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó pedagógus 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

Az Önértékelési kézikönyv alapján a területek a tanári felkészítés közös követelményeiről és 

az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI 

rendeletben meghatározott követelményterületeknek felelnek meg a mérés-értékelés 

munkafolyamat esetében is, melyek a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozóan az alábbiak: 

 Pedagógiai módszertani felkészültség 

 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 
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 A tanulás támogatása 

 A kliens személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, kliens többi gyermekkel, klienssel együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

 Pedagógiai folyamatok és a kliensek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

7. A munkatervben megjelenő, a szakterületi tevékenységhez kapcsolódó vezetői 

kompetenciák az Önértékelési kézikönyv alapján: 

Az Önértékelési kézikönyv alapján a vezetői önértékelés során az alábbi területekről származó 

adatok és tapasztalatok kerülnek felhasználásra: 

 A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

8. A 2018/2019.tanév feladatainak tevékenység és időterve: 

Ssz Időpont Feladat/Tevékenység Cél Felelős 

1. 2018. 

10.09. 

Az éves munkaterv (célok, feladatok, 

tervezett 

programok) ismertetése, az 

időpontok, témák egyeztetése és a 

felelősök kijelölése a kollégákkal 

közösen. 

Az újonnan bekapcsolódó kollégák 

szakmai támogatása és aktív 

bevonása a munkaközösség 

tevékenységeibe. 

A nevelési tanácsadás, 

tehetséggondozás, és a 

pályaválasztási tanácsadás területek 

méréséhez szükséges kérdőívek 

összeállítása, határidők egyeztetése. 

Hatékony 

mérési 

eszközök 

összeállítása a 

megadott 

területeken.  

Fadgyas-

Székely 

Orsolya,  

munkaközösség 

tagok 

2. 2019. 01. 

08. 

A beérkező kitöltött kérdőívekből 

származó adatok feldolgozásához 

szükséges adattáblázatok 

megszerkesztése, az adatok 

felosztása tagintézmények, 

telephelyek és területek alapján a 

munkaközösségi tagok között.  

Felmerülő kérdések egyeztetése. 

 Fadgyas-

Székely 

Orsolya, 

munkaközösség 

tagok 

3. 2019. 

április 

30. 

A kapott eredmények alapján a 

beszámoló elkészítése. 

 Fadgyas-

Székely 

Orsolya, 
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munkaközösség 

tagok 

4. 2019. 05. 

28. 

A méréssel kapcsolatban elkészített 

beszámoló áttekintése, 

véleményezése.  

Az éves munka értékelése, 

visszajelzések a szakmai sikerekről, 

örömökről, valamint a nehézségekről, 

amin érdemes lesz változtatni. 

Hatékonysági ellenérzés végzése. 

Javaslatok a következő tanévre 

vonatkozóan. 

 Fadgyas-

Székely Orsolya 

 

9. Folyamatos feladatok: 

A mérés-értékelés tevékenységgel kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása, a 

kérdőívek részletes kidolgozása, a beérkező adatok feldolgozása, kiértékelése. Az esetleges 

változások figyelemmel kísérése, beépítése a munkába.  

 

10. Újítások, tevékenység bővítések: 

Az adatfeldolgozáshoz szükséges informatikai programok széleskörű megismerése a 

munkaközösségi tagok számára, a magabiztos és gyors használat érdekében.  

 

11. Együttműködések: 

A mérés-értékelés tevékenységet folytató munkaközösség, illetve az intézményi önértékelés 

tevékenységet folytató munkaközösség a 2018. évi többletkötelezettség terhére kapott 

munkaközösségi összegekből szakmai délutánt tervez, ahová előadót szeretne hívni. 

Helyszín: JNSZM PSZ Szakértői Bizottság előadó terme 

Ideje: 2019. I. félév, tervezetten április vége, május eleje (SZB vezetővel egyeztetés után) 

Téma: A mérés - értékelés szerepe és gyakorlati lehetősége a pedagógiai szakszolgálatban 

Résztvevők: IÖM és MÉM csoport tagjai (kb.: 25 fő) 

Költség: 30000 Ft előadói díj, 10000 Ft reprezentációs költség. 

 

12. A munkaközösség munkájának hatékonysági ellenőrzése (kérdőívezés): 

A 2018/2019. tanévben a tanév utolsó munkaközösségi találkozóján a munkaközösségünk 

tagjai név nélkül töltenek ki egy kérdőívet. A kérdőív eredményei az év végi beszámolóban 

ismertetésre kerülnek. A hatékonysági ellenőrzés célja, a szakmai eredményesség nyomon 

követése. A munkaszervezés a hatékonysági ellenőrzés tapasztalatai és javaslatai alapján 

folytatódik. 
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VII. Tagintézmények munkatervei 

VII.1 A JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény 

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény-igazgató 
 

 

1. Bevezetés: 

A JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézménye Jászapáti város központjában, a Hősök tere 9. szám 

alatt található, melynek anyaintézménye a Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és 

Kollégium.  

A tagintézményben folyó munka mellett, a Jászapáti Járás 9 településének oktatási-nevelési 

intézményében, eltérő infrastrukturális háttérrel és lehetőségekkel történik a szakszolgálati 

feladatellátás. 

 

A „Tehetséggondozás Éve” kapcsán kiemelt célkitűzés a kollégák elméleti és gyakorlati 

ismereteinek bővítése, lehetőséget adva szakmai rendezvényeken, konferenciákon való 

részvételre, maximálisan kihasználva a tehetséggondozás munkaközösség adta lehetőségeket 

is.  

 

2. Általános célok:  

A JNSZMPSZ SZMSZ-a, valamint a főigazgatói pályázat értelmében az egységes működési 

filozófiának, illetve a négy alappillér (jogszerűség, szakszerűség, egységesség, 

költséghatékonyság), a diagnosztikai és terápiás feladatok szakmai elvárásainak való 

megfelelés.  

 

2.1 Tagintézményi saját célok 

Célunk a szakalkalmazottak motivációjának megtartása, a hozzánk forduló, segítséget kérő 

szülők, pedagógusok, gyermekek bizalommal, feltétel nélküli elfogadással való segítése, a 

tagintézményünk által végzett szakszolgálati feladatok minden igénybevevő kliens számára 

elérhetővé tétele. Jó kapcsolatok ápolása a partnerekkel (fenntartó, székhelyintézmény, 

szakértői bizottság, tagintézmények, együttműködő partnereink) az intézményi 

kapcsolatrendszer bővítése. A jó munkaszervezés, egyenletes terhelés biztosítása, intézményi 

arculat, hagyományok kialakítása.  

 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” 

című pályázatban tagintézményünk által vállalt feladatok megvalósítása. 

 

3. Tagintézmény személyi feltételei: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézményében a 

2018/2019. tanévben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 

 2 fő logopédus  

 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:  

 1 fő szakszolgálati titkár 

 A 2018/2019-es tanévben megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatárs 6 fő. 

 3 fő gyógytestnevelő 

 2 fő gyógypedagógus 
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 1 fő fejlesztőpedagógus 

 1 fő kisegítő alkalmazott 

 

4. Tagintézmény tárgyi feltételek: 

Tagintézményünkben egyre nehezebben tudjuk biztosítani a zavartalan munkavégzést a 

szakemberhiány következtében, egyre nagyobb feladatot jelent a megfelelő munkaszervezés. 

Épületünk állapota elfogadható állagú, de nem a szakszolgálat feladatainak ellátásához lett 

kialakítva, az épület nem akadálymentesített. Az emeleten található és a földszinten végzett 

időnkénti gyakorlati oktatás zavaró. A városközpontban való elhelyezkedés a 

megközelíthetőség szempontjából nagyon előnyös.  

Vizsgáló és terápiás eszközök rendelkezésre állnak, a 2017. év végén kapott forrásból 

megfelelően tudtuk bővíteni a konduktív és a korai fejlesztés eszköz állományát. Infrastruktúra, 

informatika elavult, kevés. Három régi megrongálódott (törött fedelű) laptop használatára van 

jelenleg mód. Rendezvény, előadás tartását, foglalkozások színesebbé tételét teszi lehetővé a 

fenntartó által biztosított digitális tábla. 

Munkavégzésünk elengedhetetlen eszköze az intézményi szolgálati autó, mely hétfőtől 

péntekig maximális kihasználtsággal működik, azonban nagyon elöregedett, idestova 20 éves 

lesz. A kollégák saját autóikat is használják a munkavégzéshez. 

  

5. Tagintézmény által ellátott települések: 

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

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

Jászivány, Jászszentandrás 

A Jászapáti Tagintézmény ellátási körzetében a Jászberényi Tagintézmény munkatársai is 

bekapcsolódnak a munkavégzésbe.  

 

6. A tagintézmény tanév során megvalósítandó feladatai:                                                 

6.1 Szakértői bizottsági tevékenység 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése 2018. 

szeptember 30. 

szakalkalmazotti közösség 

 

2. Szakértői vizsgálat iránti kérelmek 

áttekintése, a vizsgálati igények 

besorolása 

folyamatos 

 

tagintézmény-igazgató, 

tagintézmény-igazgató 

helyettes 

 

3. BTMN diagnózissal rendelkező 

tanulók felülvizsgálatának 

tervezése, lebonyolítása 

 

folyamatos 

 

tagintézmény-igazgató,  

tagintézmény-igazgató 

helyettes, pszichológusok, 

gyógypedagógusok 

 

4. Iskolai életmódra való 

alkalmassági vizsgálatok 

kérelmeinek bekérése 

 

2019. január 

30. 

 

tagintézmény- 

igazgató 

 

5. Iskolai életmódra való 

alkalmassági vizsgálatok 

ütemezése, lebonyolítása 

 

2019. február 

15.- 

2019. március 

30. 

tagintézmény- 

igazgató, gyógypedagógusok, 

pszichológusok 
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6. Szakértői vizsgálatok végzése, 

szakértői vélemények elkészítése 

 

folyamatos 

 

tagintézmény- 

igazgató, gyógypedagógusok, 

pszichológusok 

 

 

6.2 Nevelési tanácsadás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Nevelési tanácsadásra jelentkezők 

behívásának ütemezése és a terápiák 

megkezdése 

2018. 

szeptembertől 

folyamatos 

mb.tagintézmény-

igazgató 

 

2. Csoportos foglalkozások tájékoztatójának 

elkészítése, csoportok megszervezése, 

foglalkozások megkezdése 

2018. 

szeptember-

október 

mb.tagintézmény-

igazgató 

 

6. Intézményi felkérésre 

szülőértekezleteken/tájékoztatókon való 

részvétel 

folyamatos mb.tagintézmény-

igazgató 

 

 

6.3 Korai fejlesztés és gondozás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Egyéni fejlesztési tervek készítése folyamatos 

 

gyógypedagógus, 

konduktor 

2. Egyéni fejlesztési naplók vezetése folyamatos gyógypedagógus, 

konduktor 

3. INYR vezetése folyamatos gyógypedagógus, 

konduktor 

4. Értékelési lapok elkészítése  2019. június 

15. 

gyógypedagógus, 

konduktor 

5. Hivatalból elrendelt felülvizsgálatok nyomon 

követése 

folyamatos 

 

gyógypedagógus, 

konduktor 

6. Szakértői vélemény iránti kérelmek 

elkészítésében való közreműködés  

2019. június 

30. 

gyógypedagógus, 

konduktor 

7. Családi és gyermeknap szervezése és 

lebonyolítása tagintézményben.  

2019. május 

31. 

gyógypedagógus, 

konduktor 

 

 

6.4 Logopédiai ellátás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés  

1. A hátra lévő logopédiai szűrések 

előkészítése, szervezése 

2018. 

szeptember 1.  

 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 

folyamatos 

2. A logopédiai szűrés 

statisztikájának elkészítése 

2018. 

szeptember 25. 

 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 

folyamatos 

3. A logopédiai szűrést követő 

vizsgálatok elvégzése 

2018. október 

15. 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 

folyamatos 

4. Terápiák biztosítása, vizsgálatok 

végzése, adminisztratív 

Folyamatosan a 

Tagintézményi 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 
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feladatok, beszámolók 

elkészítése 

munkatervvel 

összhangban 

folyamatos 

5. Pályázati projektben való 

részvétel 

Folyamatos 

 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 

folyamatos 

6. Nyílt hét megtartása 

 

2018. november 

 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 

folyamatos 

7. Előadások tartása, szülői 

értekezleten való részvétel igény 

szerint 

Folyamatos 

 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 

folyamatos 

 

6.5 Gyógytestnevelés 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Kapcsolatfelvétel a védőnőkkel, 

gyermekorvosokkal, intézmény-

vezetőkkel 

 

2018. augusztus-

szeptember 

 

gyógytestnevelők 

2. A gyógytestnevelés feladatellátás 

megszervezése 

 

2018. szeptember 

 

gyógytestnevelők 

3. A gyógytestnevelésre utalt gyermekek, 

tanulók  

speciális egészségügyi célú testnevelési 

foglalkoztatása 

 

Folyamatos gyógytestnevelők 

4. A tanulók hiányzásainak összesítése és 

megküldése az oktatási intézményeknek 

heti  

rendszerességgel. 

 

Folyamatos gyógytestnevelők 

5. A tanulók értékelése és az osztályzatok 

megküldése az oktatási intézményeknek 

havi  

rendszerességgel. 

 

Folyamatos gyógytestnevelők 

6. Aktív közreműködés a megyei 

munkaközösség munkájában. 

 

Folyamatos gyógytestnevelők 

7. A szakmai dokumentáció folyamatos 

naprakész vezetése. 

Folyamatos gyógytestnevelők 

                                                                        

7.Általános szakszolgálati feladatok 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaterv elkészítése 2018.augusztus 

30. 

tagintézmény-

igazgató 

2. Tanévnyitó értekezlet 

 

2018. szept. 04. 

 

tagintézmény-

igazgató 
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3. Munkavégzéshez szükséges 

nyomtatványok, eszközök, anyagok 

számbavétele, hivatali gépjármű 

felkészítése 

 

2018. augusztus 

30. 

tagintézmény-

igazgató 

 

4. Tagintézményi folyamatszabályozások 

áttekintése az Intézményi 

folyamatszabályozások szem előtt 

tartásával, azokhoz igazodva 

 

2018. szeptember 

30. 

 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

6. Szakmai munkaközösségek team 

munkájába való bekapcsolódás, a 

foglalkozásokon való részvétel. 

 

folyamatos szakalkalmazottak 

8. Heti rendszerességgel team 

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

 

9. Értekezleteken, rendezvényeken való 

részvétel a Jászapáti járás köznevelési 

intézményeiben igény szerint 

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató, 

szakalkalmazottak 

 

11. INYR folyamatos feltöltése 

 

folyamatos szakalkalmazottak 

12. Központi (októberi) statisztika elkészítése 

 

2018. szeptember 

30. 

tagintézmény-

igazgató 

 

13. Szakmai kapcsolattartás a jászsági 

köznevelési intézményekkel, az 

intézmény partnereivel 

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

14. A Tehetséggondozás éve keretében 

szakmai fórumokon, konferenciákon való 

részvétel lehetőségek szerint  

(Székhelyintézmény, Tagintézmények) 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

15. Írásos beszámoló elkészítése, az I. félév 

értékelése 

 

2019. jan. 16. tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

16. I. félévi értekezet megtartása 

 

2019. jan. 23. tagintézmény-

igazgató 

 

17. Továbbképzési program, 

beiskolázási terv elfogadása 

 

2019. március 15. tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

19. Év végi szöveges beszámolók elkészítése 

 

2019. jún. 15. tagintézmény-

igazgató 
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szakalkalmazottak 

20. Tanévzáró értekezlet 2019. jún. 25.  

21. Csapatépítő kirándulás 2019. június tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

 

8. Team megbeszélések terve: 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Aktualitások, esetek megbeszélése, belső 

tudásmegosztás 

hetente szerdánként 

12-14 óra 

Bartusné Major 

Ágnes 

 

9. Fórumok, továbbképzések: 

Ssz. Szakember neve Rendezvény, fórum, képzés megnevezése 

1. Szilák Zsófia MLSZSZ szakmai konferenciája, EFOP 3.1.6 Pályázati 

képzések 

2. Tóthné Répási Anett MLSZSZ szakmai konferenciája, EFOP 3.1.6 Pályázati 

képzések 

 

10. Tervezett saját műhelymunkák a 2018/2019. tanévre: 

Ssz. A műhelyfoglalkozás témája Időpont Felelős 

1. „Út az iskolaérettségig” beszélgetés az 

iskolaérettségről  

2018. 11. 06. Tóthné Répási Anett 

Bartusné Major 

Ágnes 

2. „Felterjesztéstől a szakvéleményekig” a 

tankerületi szakértői bizottsági tevékenység 

bemutatása 

 

2018. 08. 31. Bartusné Major 

Ágnes 

5. „A Korai intervencióban történő ágazatközi 

együttműködés” (védőnő, egészségügy, 

szociális szféra, szakszolgálat)  

 

2019. 05. 16. Béres Lászlóné 

Papp Márta 

Bartusné Major 

Ágnes 

 

 

 

11. Tagintézményi ügyelet tervezése: 

H – CS: 8-16 óráig 

P:           8-12 óráig 

 

12. Tagintézmény nyitvatartási rendje:  

A tagintézmény az Intézmény működési rendjével azonos módon, egész évben folyamatosan 

működik. 

Az intézmény nyitva tartása szorgalmi időben: H - Cs: 730  – 1630 

                                                                                        P: 730  –1400 

13. Tervezett tanácsadás: 

Ssz. Tanácsadás ideje Tanácsadó szakember neve Tanácsadási 

terület/témakör 

1. Igény szerint Papp Márta korai fejlesztés 
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2. Igény szerint Tóthné Répási Anett 

Szilák Zsófia 

logopédia 

 

14. Vezetői belső ellenőrzési terv: 

14.1 A tagintézmény igazgató folyamatos ellenőrzési feladatai 

 A szakértői vélemények elkészítésének ellenőrzése. 

 A tagintézményi programok, a szakterületek ütemezett feladatai megvalósulásának és 

munkaterv teljesítésének ellenőrzése. 

 A tagintézmény belső rendezettségének, tisztaságának és a higiénés szabályoknak 

megfelelés, biztonságos működés ellenőrzése. 

 A munkarend, órarendek pontos betartásának ellenőrzése. 

 Az esetforgalom ellenőrzése heti rendszerességgel.  

 Az óralátogatásokról és a dokumentáció ellenőrzésről jegyzőkönyv készítése, melyben a 

tényszerű adatrögzítés mellett kiemelt szerepet kap a javaslatok megfogalmazása, a 

fejlesztő célú értékelés, visszajelzés. 

 

15. A Tehetséggondozás Évének és a Pedagógiai Szakszolgálatok Hetének összevont 

programterve: 

A Jászapáti Tagintézmény részt vesz a Székhelyintézmény és a Jászberényi Tagintézmény által 

szervezett programokon. 

 

16. Egyéb: 

16.1 Belső kapcsolatok 

Jó kapcsolat a Fenntartóval, Főigazgatósággal, Megyei Szakértői Bizottsággal, JNSZMPSZ 

tagintézményeivel. 

 

16.2 Külső kapcsolatok 

Jó kapcsolat a partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévekhez hasonlóan nyitottak vagyunk 

minden intézményi kezdeményezésre, ami erősítheti, hatékonyabbá teheti 

munkakapcsolatunkat. Igyekszünk minél intenzívebb kapcsolatot kialakítani a járás nevelési-

oktatási intézményeivel.  

 

16.3 Egyéb szakmai feladatok 

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek Műhelyfoglalkozásán az alábbi beosztás szerint: 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált tagja 

Nevelési Tanácsadás Szilák Zsófia 

Logopédia Tóthné Répási Anett 

Korai fejlesztés Papp Márta 

Szakértői Bizottsági Tevékenység Szilák Zsófia 

Tehetséggondozás - 

Gyógytestnevelés - 

Iskolapszichológia - 

 

16.4 Tagintézményi eseménynaptár 

2018.09.04. Tanévnyitó 

2018.11.06. Műhely „Út az iskolaérettségig” beszélgetés az iskolaérettségről 
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2018.11.15. Közös műhely a gyógytestnevelési munkaközösséggel 

2018.08.31. Műhely „Felterjesztéstől a szakvéleményekig”  

2018.12.04. Mikulásváró a többletkötváll terhére 

2019.01.29. Félévi értekezlet 

2019.05.30. Családi nap korai fejlesztésben részesülőknek 

2019.06.18. Tanévzáró 

2019.06.20.  Csapatépítő kirándulás 

 

 

VII.2 A JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény 

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény-igazgató 

 

 „A terv csupán jó szándék marad, ha nem fajul azonnal kemény munkává.” 

(Peter FDrucker) 

 

 

1. Bevezetés: 

A JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézménye Jászberény város központjában, a Nagytemplom u. 

1 szám alatt található.   

A tagintézményben folyó munka mellett, a Jászberényi Járás 9 településének oktatási-nevelési 

intézménye részére végeznek a szakemberek szakszolgálati feladatellátást.  

 

A „Tehetséggondozás Éve” kapcsán fontosnak tartjuk a pedagógusok, szakemberek, szülők 

hatékonyabb bevonását az együttgondolkodásba, ezért műhelyfoglalkozásokkal, előadásokkal, 

tanácsadással ösztönözzük őket a gyermekek érdekében történő együttműködésre.  

 

2. Általános célok:  

A JNSZMPSZ SZMSZ-a, valamint a főigazgatói pályázat értelmében az egységes működési 

filozófiának, illetve a négy alappillér (jogszerűség, szakszerűség, egységesség, 

költséghatékonyság), a diagnosztikai és terápiás feladatok szakmai elvárásainak való 

megfelelés. Cél továbbá az egyéni – szakmai érdek és a szervezeti érdek összehangolásával 

fenntartani a Szervezet iránti elkötelezettséget, és támogatni az egyén szakmai céljainak 

megvalósulását a Szervezeten belül. 

 

3. Tagintézményi saját célok: 

A tanév munkatervének alapját a már jól bevált feladatok jelentik, azonban a megszokott 

munkafolyamatok újragondolása és új feladatok megtervezése folyamatos szakmai és 

szervezeti megújulást igényel. Ennek érdekében célunk a szervezeti kultúra stabilitásának, 

szakalkalmazottak motivációjának megtartása, a hozzánk forduló, segítséget kérő szülők, 

pedagógusok, gyermekek bizalommal, feltétel nélküli elfogadással való segítése, a 

tagintézményünk által végzett szakszolgálati feladatok minden igénybevevő kliens számára 

elérhetővé tétele. Jó kapcsolatok ápolása a partnerekkel (fenntartó, székhelyintézmény, 

szakértői bizottság, tagintézmények, együttműködő partnereink), az intézményi 

kapcsolatrendszer bővítése. A jó munkaszervezés, egyenletes terhelés biztosítása, 

hagyományaink megőrzése.  
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Terápiás tevékenységünkben továbbra is preferáljuk az egyéni terápia mellett a pszichodráma 

csoportok működését - melyre nagy igény mutatkozik - mert ezáltal több gyermeknek van 

lehetősége az ellátásra.  

Ebben a tanévben is kiemelt célkitűzés a kollégák elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése, 

lehetőséget adva szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvételre, maximálisan 

kihasználva a munkaközösségek adta lehetőségeket is.  

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” 

című pályázatban tagintézményünk által vállalt feladatok megvalósítása. 

 

4. Tagintézmény személyi feltételei: 

A 2018/2019-es tanév változást hoz a szakalkalmazotti összetételben. Egy kolléga GYES-ről 

visszaáll a munkába, 1 kolléga pedig GYES után más területen vállal munkát.   

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi 

Tagintézményében 2018/2019-es tanévben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 

- 5 fő logopédus (ebből 1 fő vezetői feladatokat lát el) 

- 4 fő gyógypedagógus  

- 2 fő pszichológus  

- 1 fő konduktor 

- 2 fő gyógytestnevelő 

 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:  

- 1 fő szakszolgálati titkár  

- 1 fő kisegítő alkalmazott. 

- A 2018/2019-es tanévre nincs tervezett megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

munkatárs. 

 

5. Tagintézmény tárgyi feltételek: 

Tagintézményünkben egyre nehezebben tudjuk biztosítani a zavartalan munkavégzést a 

helyhiány és a bővülő szakembergárda következtében, egyre nagyobb feladatot jelent a 

megfelelő munkaszervezés. Épületünk állapota régi, romló állagú, nem a szakszolgálat 

feladatainak ellátásához lett kialakítva. A szobák kicsik, mozgásfejlesztő foglalkozások 

megtartásakor korlátozza a meglévő fejlesztő eszközállomány használatát. A városközpontban 

való elhelyezkedés a megközelíthetőség szempontjából nagyon előnyös.  

Vizsgáló és terápiás eszközök rendelkezésre állnak, a 2017-es év végén kapott forrásból 

megfelelően tudtuk bővíteni a konduktív és a korai fejlesztés eszköz állományát. Infrastruktúra, 

informatika elavult, kevés. Egy régi és egy megrongálódott (törött fedelű) laptop, valamint egy 

asztali számítógép használatára van jelenleg mód. Rendezvény, előadás tartását, foglalkozások 

színesebbé tételét teszi lehetővé a fenntartó által biztosított digitális tábla. 

Munkavégzésünk elengedhetetlen eszköze az intézményi szolgálati autó, mely hétfőtől 

péntekig maximális kihasználtsággal működik, illetve a kollégák saját autóikat is használják a 

munkavégzéshez.  

 

6. Tagintézmény által ellátott települések: 

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

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

Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor.  

Ellátási körzetünkbe tartozó nevelési-oktatási intézmények: 19 óvoda, 13 általános iskola, 5 

középiskola. 

Kollégáink a Jászapáti Tagintézmény ellátási körzetében is bekapcsolódnak a munkavégzésbe.  
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7. A tagintézmény tanév során megvalósítandó feladatai: 

7.1 Szakértői bizottsági tevékenység 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése 2018. szeptember 30. szakalkalmazotti 

közösség 

2. Szakértői vizsgálat iránti kérelmek 

áttekintése, a vizsgálati igények 

besorolása 

folyamatos 

 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

 

3. BTMN diagnózissal rendelkező 

tanulók felülvizsgálatának tervezése, 

lebonyolítása 

 

folyamatos 

 

tagintézmény-

igazgató,  

tagintézmény-

igazgató helyettes, 

pszichológusok, 

gyógypedagógusok 

 

4. Iskolai életmódra való alkalmassági 

vizsgálatok kérelmeinek bekérése 

 

2019. január 30. 

 

tagintézmény- 

igazgató 

 

5. Iskolai életmódra való alkalmassági 

vizsgálatok ütemezése, lebonyolítása 

 

2019. február 15.- 

2019. március 30. 

tagintézmény- 

igazgató, 

gyógypedagógusok, 

pszichológusok 

 

6. Szakértői vizsgálatok végzése, 

szakértői vélemények elkészítése 

 

folyamatos 

 

tagintézmény- 

igazgató, 

gyógypedagógusok, 

pszichológusok 

 

 

7.2 Nevelési tanácsadás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Nevelési tanácsadásra jelentkezők 

behívásának ütemezése és a terápiák 

megkezdése 

2018. 

szeptembertől 

folyamatos 

pszichológusok,  

gyógypedagógusok 

2. Csoportos foglalkozások 

tájékoztatójának elkészítése, csoportok 

megszervezése, foglalkozások 

megkezdése 

2018. szeptember-

október 

pszichológusok,  

gyógypedagógusok 

3. Szakértői tevékenységben való részvétel 

(intelligencia, gyógypedagógiai 

vizsgálatok, iskolaérettségi vizsgálatok)  

ütemezés szerint pszichológusok,  

gyógypedagógusok 

4. Az éves szakmai tájékoztató sorozat 

előkészítése, megszervezése 

folyamatos pszichológusok,  

gyógypedagógusok 

5. A korai ellátásba bekerülő családok 

pszichológiai támogatása, a korai ellátást 

folyamatos pszichológusok,  

gyógypedagógusok 
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végző kollégával való szoros 

együttműködés 

6. Intézményi felkérésre 

szülőértekezleteken/tájékoztatókon való 

részvétel 

folyamatos pszichológusok,  

gyógypedagógusok 

7. A Tehetséggondozás Éve program 

megvalósításának segítése 

tagintézményi szinten (Nyílt foglalkozás 

tervezése: Tarisznyás Műhely, Hamza 

Múzeum) 

folyamatos pszichológusok,  

gyógypedagógusok 

 

7.3 Korai fejlesztés és gondozás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Egyéni fejlesztési tervek 

készítése 

folyamatos 

 

gyógypedagógus, 

konduktor 

2. Egyéni fejlesztési naplók 

vezetése 

folyamatos gyógypedagógus, 

konduktor 

3. INYR vezetése folyamatos gyógypedagógus, 

konduktor 

4. Értékelési lapok elkészítése  2019. június 15. gyógypedagógus, 

konduktor 

5. Hivatalból elrendelt 

felülvizsgálatok nyomon 

követése 

folyamatos 

 

gyógypedagógus, 

konduktor 

6. Szakértői vélemény iránti 

kérelmek elkészítésében való 

közreműködés  

2019. június 30. gyógypedagógus, 

konduktor 

7. Családi és gyermeknap 

szervezése és lebonyolítása 

tagintézményben.  

2019. május 31. gyógypedagógus, 

konduktor 

 

 

7.4 Logopédiai ellátás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés  

1. A hátra lévő logopédiai szűrések 

előkészítése, szervezése 

2018. 

szeptember 1.  

 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 

folyamatos 

2. A logopédiai szűrés 

statisztikájának elkészítése 

2018. 

szeptember 25. 

 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 

folyamatos 

3. A logopédiai szűrést követő 

vizsgálatok elvégzése 

2018. október 

15. 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 

folyamatos 

4. Terápiák biztosítása, vizsgálatok 

végzése, adminisztratív 

feladatok, beszámolók 

elkészítése 

Folyamatosan a 

Tagintézményi 

munkatervvel 

összhangban 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 

folyamatos 
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5. Pályázati projektben való 

részvétel 

Folyamatos 

 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 

folyamatos 

6. Nyílt hét megtartása 

 

2018. november 

 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 

folyamatos 

7. Előadások tartása, szülői 

értekezleten való részvétel igény 

szerint 

Folyamatos 

 

logopédusok tagintézmény

-igazgató 

folyamatos 

 

7.5 Gyógytestnevelés 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Kapcsolatfelvétel a védőnőkkel, 

gyermekorvosokkal, intézmény-vezetőkkel 

2018. augusztus-

szeptember 

gyógytestnevelők 

2. A gyógytestnevelés feladatellátás 

megszervezése 

2018. 

szeptember 

gyógytestnevelők 

3. A gyógytestnevelésre utalt gyermekek, 

tanulók  

speciális egészségügyi célú testnevelési 

foglalkoztatása 

Folyamatos gyógytestnevelők 

4. A tanulók hiányzásainak összesítése és 

megküldése az oktatási intézményeknek heti  

rendszerességgel. 

Folyamatos gyógytestnevelők 

5. A tanulók értékelése és az osztályzatok 

megküldése az oktatási intézményeknek havi  

rendszerességgel. 

Folyamatos gyógytestnevelők 

6. Aktív közreműködés a megyei 

munkaközösség munkájában. 

Folyamatos gyógytestnevelők 

7. A szakmai dokumentáció folyamatos 

naprakész vezetése. 

Folyamatos gyógytestnevelők 

 

7.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A tehetséggondozás tervezése, 

szempontjainak feltérképezése 

2018. 

szeptember 

tanácsadó-

szakpszichológus 

2. A gyermekek igény szerinti szűrése a 

rendelkezésünkre álló tesztekkel, 

kérdőívekkel, egyéb eljárásokkal. 

 

Folyamatos tanácsadó-

szakpszichológus 

3. A gyermekek személyiség fejlődésének 

támogatása. 

Folyamatos tanácsadó-

szakpszichológus 

4. Igény szerint megbeszélés a szülőkkel, 

pedagógussal, esetenként a tehetséget 

gondozó egyéb szakemberekkel, például 

edzővel, zenei szakemberrel stb. 

 

Folyamatos tanácsadó-

szakpszichológus 

5. A tehetséges gyermek követése, jegyzetek, 

konzultációk, szupervíziós lehetőség 

Folyamatos tanácsadó-

szakpszichológus 
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6. A tehetség felismerésére, beazonosítására, 

gondozására vonatkozó információk 

népszerűsítése 

 

Folyamatos tanácsadó-

szakpszichológus 

7. A tehetségazonosítás és tehetséggondozás 

folyamatának értékelése, esetenként 

visszajelzés adása a szülőnek, pedagógusnak 

(szóban vagy írásban) 

Folyamatos tanácsadó-

szakpszichológus 

 

8. Általános szakszolgálati feladatok: 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaterv elkészítése 2018.augusztus 

30. 

tagintézmény-

igazgató 

2. Tanévnyitó értekezlet 

 

2018. szept. 04. 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

3. Munkavégzéshez szükséges 

nyomtatványok, eszközök, anyagok 

számbavétele, hivatali gépjármű 

felkészítése 

 

2018. augusztus 

30. 

tagintézmény-

igazgató 

 

4. Tagintézményi folyamatszabályozások 

áttekintése az Intézményi 

folyamatszabályozások szem előtt 

tartásával, azokhoz igazodva 

 

2018. 

szeptember 30. 

 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazotta

k 

5. Tájékoztató anyag aktualizálása 

tagintézményünkről, a Tehetséggondozás 

évében rendezendő programokról 

tájékoztatás eljuttatása partnereinkhez 

 

2018. október 

30. 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazotta

k 

6. Szakmai munkaközösségek team 

munkájába való bekapcsolódás, a 

foglalkozásokon való részvétel. 

 

folyamatos szakalkalmazotta

k 

7. Önértékelő munkacsoport munkájában való 

részvétel  

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató, 

munkaközösségve

zetők 

 

8. Heti rendszerességgel team 

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

 

9. Értekezleteken, rendezvényeken való 

részvétel a Jászberényi járás köznevelési 

intézményeiben igény szerint 

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató, 

szakalkalmazotta

k 
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10. Műhelyfoglalkozások szervezése a 

„Tehetséggondozás évéhez” kapcsolódóan 

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazotta

k 

 

11. INYR folyamatos feltöltése 

 

folyamatos szakalkalmazotta

k 

12. Központi statisztika elkészítése 

 

2018. 

szeptember 30. 

tagintézmény-

igazgató 

 

13. Szakmai kapcsolattartás a jászsági 

köznevelési intézményekkel, az intézmény 

partnereivel 

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazotta

k 

14. A „Tehetséggondozás éve” keretében 

szakmai fórumokon, konferenciákon való 

részvétel lehetőségek szerint  

(Székhelyintézmény, Tagintézmények) 

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazotta

k 

 

15 Az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító 

számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is 

ékes!” 

című pályázatban tagintézményünk által 

vállalt feladatok megvalósítása. 

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazotta

k 

 

16. Írásos beszámoló elkészítése, az I. félév 

értékelése 

 

2019. jan. 16. tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazotta

k 

 

17. I. félévi értekezet megtartása 

 

2019. jan. 23. tagintézmény-

igazgató 

 

18. Továbbképzési program, 

beiskolázási terv elfogadása 

 

2019. március 

15. 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazotta

k 

 

19. A „Tehetséggondozás éve” keretében 

tervezett programok lebonyolítása 

2019. 

Pedagógiai 

Szakszolgálatok 

Hete   

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazotta

k 

 

20. Év végi szöveges beszámolók elkészítése 

 

2019. jún. 15. tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazotta

k 
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21. Tanévzáró értekezlet 2019. jún. 25. tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazotta

k 

22. Csapatépítő kirándulás 2019. június 20. tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazotta

k 

 

 

9. Team megbeszélések terve: 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Aktualitások, esetek megbeszélése, 

belső tudásmegosztás 

hetente keddenként 

12-14 óra 

Bartusné Major 

Ágnes 

 

10. Fórumok, továbbképzések: 

Ssz. Szakember neve Rendezvény, fórum, képzés megnevezése 

1. Szebeni Viola Részvétel workshoppal a Nemzetközi Gyermek- és Serdülő 

pszichodráma Konferencián „Közös nyelv” – szimbolikus 

játék 

és az Újratervezés - Pszichológiai Tanácsadás III. 

Konferenciáján 

 

2. Halasi-Bata Linda Az integrált szülő-csecsemő konzultáció és az MLSZSZ 

szakmai konferenciája. 

 

3. Szakalkalmazotti 

közösség 

EFOP 3.1.6 Pályázati képzések 

4. Béres Lászlóné, 

Papp Márta 

Kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció 

interdiszciplináris megközelítésben (ágazatok közötti 

együttműködés. 30 órás továbbképzés  

EFOP 1.9.5 KOGYI képzés 

5. Papp Márta A konduktív pedagógiai Anyaintézményben Pető András 

Konferencia 

 

11. Tervezett saját műhelymunkák a 2018/2019. tanévre: 

Ssz. A műhelyfoglalkozás témája Időpont Felelős 

1. „Út az iskolaérettségig” beszélgetés az 

iskolaérettségről  

2018. 11. 06. Barna Nelli 

Bartusné Major 

Ágnes 

2. „Felterjesztéstől a szakvéleményekig” a 

tankerületi szakértői bizottsági tevékenység 

bemutatása, szakértői vizsgálatok, fejlesztési 

javaslatok a tanítási órák tervezéséhez. 

EFOP 3.1.6 

2018. 11. 14. Kméczik Róbert, 

Bartusné Major 

Ágnes 

3. A gyógytestnevelés munkaközösség és a 

Jászberényi Tagintézmény közös fóruma- 

2018. 11. 15. Bartusné Major 

Ágnes 
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gyógytestnevelők, iskolaorvosok, igazgatók 

részére 

5. „Tehetségek felismerése” felhívó jelek a 

pedagógusok, szülők számára a 

„tehetséggyanús”gyermekekről/tanulókról”  

2019. 03. 10. Kutas 

Erna/Bartusné 

Major Ágnes 

5. „A Korai intervencióban történő ágazatközi 

együttműködés” (védőnő, egészségügy, 

szociális szféra, szakszolgálat)  

EFOP 3.1.6 

2019. 05. 16. Béres Lászlóné 

Papp Márta 

Bartusné Major 

Ágnes 

 

12. Tagintézményi ügyelet tervezése: 

H – CS: 8-16 óráig 

P:           8-12 óráig 

 

13. Tagintézmény nyitvatartási rendje:  

A tagintézmény az Intézmény működési rendjével azonos módon, egész évben folyamatosan 

működik. 

    Az intézmény nyitva tartása szorgalmi időben: H - Cs: 730  – 1630 

                                                                                    P:         730  –1400 

14. Tervezett tanácsadás: 

Ssz. Tanácsadás ideje Tanácsadó 

szakember neve 

Tanácsadási 

terület/témakör 

1. Igény szerint Papp Márta korai fejlesztés 

2. Igény szerint Halasi-Bata Linda logopédia 

 

15. Vezetői belső ellenőrzési terv: 

         A tagintézmény igazgató folyamatos ellenőrzési feladatai 

 A szakértői vélemények elkészítésének ellenőrzése. 

 A tagintézményi programok, a szakterületek ütemezett feladatai megvalósulásának és  

 munkaterv teljesítésének ellenőrzése. 

 A tagintézmény belső rendezettségének, tisztaságának és a higiénés szabályoknak  

 megfelelés, biztonságos működés ellenőrzése. 

 A munkarend, órarendek pontos betartásának ellenőrzése. 

 Az esetforgalom ellenőrzése heti rendszerességgel.  

 Az óralátogatásokról és a dokumentáció ellenőrzésről jegyzőkönyv készítése, melyben a 

tényszerű adatrögzítés mellett kiemelt szerepet kap a javaslatok megfogalmazása, a 

fejlesztő célú értékelés, visszajelzés. 

 

16. A Tehetséggondozás Évének és a Pedagógiai Szakszolgálatok Hetének összevont 

programterve: 

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja Felelőse(i) 

1. Nyílt foglalkozás 

szervezése a 

Hamza 

Múzeumban 

A 

Ped.Szakszolg. 

Hete 

gyerekek, szülők, 

pedagógusok 

Szebeni Viola 

Barna Nelli 

Bartusné Major Ágnes 
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2. Nyílt foglalkozás 

szervezése a 

Tarisznyás 

Műhellyel 

A 

Ped.Szakszolg. 

Hete 

gyerekek, szülők, 

pedagógusok 

Szebeni Viola 

Barna Nelli 

Bartusné Major Ágnes 

3. Nyílt foglalkozás 

szervezése a 

Városi 

Könyvtárral 

A 

Ped.Szakszolg. 

Hete 

gyerekek, szülők, 

pedagógusok 

Szebeni Viola 

Barna Nelli 

Bartusné Major Ágnes 

4. „Tehetségek 

felismerése” 

felhívó jelek a 

pedagógusok, 

szülők számára a 

„tehetséggyanús”

gyermekekről/ 

tanulókról”  

A 

Ped.Szakszolg. 

Hete 

2019.03.10. 

szülők, 

pedagógusok 

 

Kutas Erna 

Bartusné Major Ágnes 

6. Kihelyezett 

szakmai nap 

óvoda  

2019.04. gyerekek, szülők, 

pedagógusok 

Bartusné Major Ágnes 

7. A pszichodráma 

és a 

beszédtechnika 

elemeinek 

felhasználásával a 

7-8. osztályos 

tanulók 

önismeretének, 

önbizalmának, 

kreativitásának és 

kommunikációs 

képességeinek 

fejlesztése 

2019.02. Tanulók, 

pedagógusok 

Szebeni Viola 

Kutas Erna 

Bartusné Major Ágnes 

 

17. Egyéb: 

17.1 Belső kapcsolatok 

Jó kapcsolat a Fenntartóval, Főigazgatósággal, Megyei Szakértői Bizottsággal, JNSZMPSZ 

tagintézményeivel. 

 

17.2 Külső kapcsolatok 

Jó kapcsolat a partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévekhez hasonlóan nyitottak vagyunk 

minden intézményi kezdeményezésre, ami erősítheti, hatékonyabbá teheti 

munkakapcsolatunkat. Igyekszünk minél intenzívebb kapcsolatot kialakítani a járás nevelési-

oktatási intézményeivel.  

A gyerekek minél hatékonyabb ellátása érdekében külső kapcsolatépítés történt a Jászberényi 

Városi Könyvtárral, a Hamza Múzeummal valamint a Jászárokszállási Tarisznyás Műhellyel. 

 

17.3 Egyéb szakmai feladatok 

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek Műhelyfoglalkozásán az alábbi beosztás szerint: 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 115 

 
 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Nevelési Tanácsadás Barna Nelli Kméczik Róbert 

Logopédia Pappné Szabó Gabriella Halasi-Bata Linda 

Korai fejlesztés Béres Lászlóné Papp Márta 

Szakértői Bizottsági 

Tevékenység 

Kméczik Róbert Rusvainé Seres Anita 

Tehetséggondozás Szebeni Viola Bartusné Major Ágnes 

Gyógytestnevelés Panyi Csaba Szöllősi Boglárka 

Iskolapszichológia Szebeni Viola - 

 

17.4 Tagintézményi saját innovációk 

A 2018/19. tanévben a 3. életévüket betöltött, nyelvfejlődési késést mutató gyermekek terápiás 

ellátásában tervezünk új munkarendet. Az előző tanévhez hasonlóan minden érintett részesülne 

egy egyéni terápiás foglalkozásban, valamint további lehetőségként felajánlunk egy csoportos 

szülő-gyermek foglalkozást, melynek fő célja a közös mondókázás, éneklés, mesélés és 

párbeszéd bevezetése a családok mindennapjaiba. 

 

 

VII.3 A JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. Pedagógiai szakszolgálati általános célkitűzések: 

 Eredményes együttműködés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki 

Tankerületi Központjával és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóságával. 

 A törvényi kereteknek és a szakmai protokolloknak megfelelő, magas színvonalú szakmai 

munkavégzés, a munkatervi feladatok teljesítése. 

 Az Intézmény egységes működési filozófiájának való megfelelés. 

 A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményünk küldetésnyilatkozatának, saját 

jövőképének és értékrendjének megfelelő munkavégzés minden munkatársra 

vonatkozóan.  

 A különleges bánásmódra jogosult gyermekek /tanulók mindenek feletti érdekének szem 

előtt tartása szerinti működés.  

 

2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményének 

célkitűzései: 

 Az eddigi értékek továbbvitele, kliensközpontú ellátás biztosítása, a kliens 

szükségleteihez történő maximális alkalmazkodás, humánus szemléletmód megőrzése.  

 A Tagintézmény ellátási körzetébe tartozó intézmények pedagógusaival, 

szakalkalmazottaival való hatékony együttműködés továbbfejlesztése. 

 A szülők szerepének erősítése gyermekük érdekének szem előtt tartásával, a szakember-

szülő együttműködés eredményességének fokozása. 
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 A Tehetséggondozás Éve alkalmából - a tanév kiemelt területeként - a tehetséggondozás 

szakszolgálati ellátási feladatainak szélesebb körben történő megismertetése, 

népszerűsítése, a tehetségkoordináció keretében nyújtott szolgáltatások köztudatban 

elfoglalt szerepének erősítése. 

 Az EFOP 3.1.6. pályázati projekt tagintézményi programjainak, tevékenységeinek sikeres 

megvalósítása. 

 Költségtakarékos működés. 

 

3. Személyi feltételek: 

 Főállású dolgozói létszám 

- Szakalkalmazott: 10 fő  

4 fő gyógypedagógus  

1 fő pszichológus (2019. februárig félállásban)  

1 fő viselkedéselemző  

2 fő logopédus (1 fő vezető 2 órában) 

1 fő pedagógus 

1 fő gyógytestnevelő  

- Szakszolgálati titkár: 1 fő 

- Közfoglalkoztatott oktatási asszisztens: 1 fő 

- Takarító: 1 fő (5 órás közalkalmazotti jogviszonyban) 

- 1 fő tehetséggondozó koordinátor 10 órában, a Törökszentmiklósi Tagintézmény 

dolgozójaként tehetséggondozó koordinátori feladatokat lát el a tagintézményben. 

 Megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozói létszám: 

- 3 fő logopédus 25 óra/hét (5 – 10 – 10 óra) 

- 2 fő gyógytestnevelő 5 óra (2 – 3 óra) 

 

4. Tárgyi feltételek: 

 A tagintézmény a Kádas György Általános Iskola épületének földszinti oldalszárnyában 

működik. A mindennapi feladatellátáshoz biztonságos épület és eszközpark áll a 

pedagógusok és kliensek rendelkezésére.  

 A helyiségek megfelelő feltételt biztosítanak a magas szintű szakmai munka végzése 

mellett a szülők és a gyermekek szakszolgálatban várakozással töltött idejének jó 

színvonalú, kényelmes eltöltéséhez. A berendezés nem újszerű, kissé hiányos, esetenként 

megrongálódott.  

 A szakmai eszközpark jelentősen bővült az elmúlt évek során, a kollégák minden 

szakterületen használhatnak, alkalmazhatnak új fejlesztő eszközöket, játékokat, vizsgáló 

eljárásokat, teszteket. Fenntartói támogatásból, több ütemben eszközbeszerzés valósult 

meg; egy cég, valamint egy magánszemély felajánlásából lehetőség nyílt a korai fejlesztés 

eszközparkjának kiegészítésére. Az EFOP 3.1.6 pályázati projekt megvalósítása során a 

tanében tovább bővül az informatikai és szakmai eszközpark. 

 

5. A Tagintézmény által ellátott települések: 

A Tagintézmény illetékessége kiterjed Karcag Járás településein élő gyermekekre, tanulókra, 

szülőkre és a köznevelési intézményekre. 

Az ellátott települések: Karcag, Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras, Berekfürdő 

A tagintézmény tanév során megvalósítandó feladatai 
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6. Szervezeti felépítés: 

 A szakalkalmazotti közösség, beleértve a megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

kollégákat is, az egyes szakterületeknek megfelelően munkacsoportban, feladatterv 

alapján végzik szakmai tevékenységeiket. 

 Munkacsoportok, munkacsoport-vezetők: 

- Szakértői bizottsági munkacsoport – Kunné Monoki Andrea gyógypedagógus, 

szakmai helyettes 

- Nevelési tanácsadás munkacsoport – Kacsándi Bernadett gyógypedagógus 

- Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés munkacsoport – Vargáné Kerti Anikó 

gyógypedagógus 

- Logopédiai munkacsoport – Pergéné Deli Katalin logopédus 

- Gyógytestnevelés munkacsoport – Illyésné Nagy Olga gyógytestnevelő 

 

7. Szakterület felelős (egy szakember dolgozik a szakterületen):  

- Orosz Máténé tehetségkoordinátor 

 

8. Szakértői bizottsági tevékenység: 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1.  

A szakértői bizottsági tevékenység szakmai 

munkájának koordinálása, szakterületi teamek 

megszervezés és levezetése 

folyamatos Kunné Monoki 

Andrea 

2.  
Éves felülvizsgálati terv elkészítése 2018. 08. 30. Kunné Monoki 

Andrea 

3.  

Szakértői bizottság vizsgálati rendjének 

kialakítása 

2018. 09. 04. Kunné Monoki 

Andrea 

Zsoldos 

Erzsébet 

4.  

Az Eljárási segédanyag intézményvezetők, 

pedagógusok számára a járási szakértői 

bizottsági tevékenységről című kiadvány 

tervezése - vázlat 

2018. 09. 14. Zsoldos 

Erzsébet 

5.  

Szakterületi team: az INYR áttekintése 

A szakmai műhelyfoglalkozás előkészítése, 

operatív feladatok. 

2018. 09. 14. Kunné Monoki 

Andrea 

6.  

Az Eljárási segédanyag intézményvezetők, 

pedagógusok számára a járási szakértői 

bizottsági tevékenységről című kiadvány 

elkészítése 

2018. 10. 15. Zsoldos 

Erzsébet 

7.  

Szakmai műhelyfoglalkozás a járás nevelési és 

oktatási intézményeinek intézményvezetői és 

gyógypedagógusai részvételével – járási 

szakértői bizottsági vizsgálatok témában 

Az Eljárási segédanyag intézményvezetők, 

pedagógusok számára a járási szakértői 

bizottsági tevékenységről című kiadvány 

átadása 

2018. 10. 25. Kunné Monoki 

Andrea 

Zsoldos 

Erzsébet 
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8.  

Szakterületi team: A WISC IV. vizsgálóeljárás 

alkalmazási területeinek áttekintése, az 

eredmények szakértői véleménybe való 

beillesztése 

2018. 11. 13. Kunné Monoki 

Andrea, 

Takács Mónika 

9.  
Szakterületi team:16. életévüket betöltött 

tanulók alap- és felülvizsgálata 

2018. 12. 04. Kacsándi 

Bernadett 

10.  

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítását célzó vizsgálatokkal 

kapcsolatban az érintett intézmények 

tájékoztatása 

2018. 12. 18. Kunné Monoki 

Andrea 

11.  
Szakterületi team: 2018/2019-es tanév félévi 

munkájának értékelése, eredmények, 

nehézségek elemzése. 

2019. 01. 18. Kunné Monoki 

Andrea 

12.  

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítását célzó vizsgálatokkal kapcsolatos 

kérelmek áttekintése, hiánypótlásokra az 

anyagok bekérése 

2019. 01. 22. Kunné Monoki 

Andrea,  

Kacsándi 

Bernadett 

13.  
Szakterületi team: tantárgyi mentesítések 2019. 02. 05. Kacsándi 

Bernadett 

14.  
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítását célzó vizsgálatok ütemezése, 

megszervezése, az operatív feladatok elvégzése 

2019. 02. 12. Kunné Monoki 

Andrea 

15.  
Szakterületi team: beilleszkedési, magatartási 

nehézség diagnosztizálása 

2019. 03. 26. Szabó Andrea 

Judit 

Takács Mónika 

16.  
Nevelési-oktatási intézmények tájékoztatása a 

2019/2020-as tanévben esedékes kötelező 

BTMN felülvizsgálati kérelmek tárgyában 

2019. 05. 20. Kunné Monoki 

Andrea 

17.  
Szakterületi team: 2018/2019-es tanév 

munkájának értékelése, eredmények, 

nehézségek elemzése. 

2019. 06. 14. Kunné Monoki 

Andrea 

18.  
Nyári vizsgálati rend elkészítése 2019. 06. 28. Zsoldos 

Erzsébet, Kunné 

Monoki Andrea 

19.  
Szakterületi team: Szakterületi feladatterv 

készítése a 2019/2020 tanév munkatervéhez 

2019. 07. 19. Kunné Monoki 

Andrea 

20.  
A 2019/2020-as tanévre beérkezett 

felülvizsgálati kérelmek áttekintése, 

hiánypótlásokra való felkérés  

2019. 07. 19. Kunné Monoki 

Andrea 

21.  
A pedagógiai munkát támogató esztétikus, 

célszerű vizsgálati körülmények kialakítása 

2019. 08. 30. Szabó Andrea 

Judit 

Takács Mónika 

 

9. Nevelési tanácsadás: 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1.  A nevelési tanácsadás szakmai munkájának 

koordinálása, szakterületi teamek megszervezés 

és levezetése 

Folyamatos Kacsándi 

Bernadett 
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2.  A fejlesztő szobák esztétikussá, gyermekbaráttá 

tétele 

 

2018. 09. 05. Kacsándi 

Bernadett  

Kunné Monoki 

Andrea 

Takács Mónika 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Marsi Noémi 

3.  Szakterületi team: Egyéni és csoportos fejlesztő 

foglalkozások óraszámainak, típusainak 

egyeztetése 

2018. 09. 07. Kacsándi 

Bernadett 

 

4.  Igényfelmérések, a nevelési tanácsadás 

keretében történő ellátásba kerülés iránti 

kérelmek összesítése 

2018. 09. 11. Kacsándi 

Bernadett 

5.  Bemeneti mérések ütemezése, szervezési 

feladatok 

2018. 09. 14. Kacsándi 

Bernadett 

6.  Szakterületi team:  

Az INYR áttekintése 

Szakmai workshop: vizuális terápia, 

grafomotoros fejlesztés – előkészítő, logisztikai 

feladatok 

2018. 09. 18. Vargáné Kerti 

Anikó 

Marsi Noémi 

Kacsándi 

Bernadett 

7.  Bemeneti mérések elvégzése 2018. 09. 25. Kacsándi 

Bernadett  

Kunné Monoki 

Andrea 

Takács Mónika 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Marsi Noémi 

8.  Nevelési tanácsadás – fejlesztő foglalkozásokra 

bejelentkezett kliensek valamint az előző 

tanévben már terápiás ellátásban részesülő 

esetek beosztása, a fejlesztő foglalkozások 

megkezdése 

2018. 09. 28. Kacsándi 

Bernadett  

Kunné Monoki 

Andrea 

Takács Mónika 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Marsi Noémi 

9.  Szakmai workshop: vizuális terápia, 

grafomotoros fejlesztés – szülők, 

óvodapedagógusok számára 

2018. 10. 16. Vargáné Kerti 

Anikó 

Marsi Noémi 

10.  Nevelési tanácsadás – pszichológiai 

megsegítésre bejelentkezett kliensek beosztása 

2018. 10. 19. Zsoldos 

Erzsébet 

Szabó Andrea 

Judit 

11.  Szakterületi team: 2018/2019-es tanév félévi 

munkájának értékelése, eredmények, 

nehézségek elemzése 

2019. 01. 18. Kacsándi 

Bernadett  
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12.  Szakmai műhelyfoglalkozás előkészítése, 

logisztikai feladatok 

2019. 02. 07. Kunné Monoki 

Andrea 

Zsoldos 

Erzsébet 

13.  Szakmai műhelyfoglalkozás, belső 

tudásmegosztás a megyei társ tagintézmények 

szakemberei számára - Tagintézményi arculat 

bemutatása: nevelési tanácsadás fejlesztő 

foglalkozások  

2019. 02. 28. Kunné Monoki 

Andrea 

Zsoldos 

Erzsébet 

14.  Szakmai műhelyfoglalkozás előkészítése, 

operatív feladatok 

2019. 03. 19. Kacsándi 

Bernadett 

15.  Szakmai műhelyfoglalkozás a korai 

iskolaelhagyás megelőzésének lehetőségei 

témakörben többségi pedagógusok, szociális 

szolg. intézmény dolgozói részére; a korai 

iskolaelhagyás problémaköre a pszichológus, a 

gyógypedagógus és a szociális segítő 

szakember szemszögéből 

2019. 04. 16. Kacsándi 

Bernadett 

16.  Szakterületi team: „Kalandvár” nyílt szakmai 

nap előkészítése 

Fejlesztő tábor előkészítése 

2019. 05. 07. Kacsándi 

Bernadett 

Takács Mónika 

17.  „Kalandvár” - nyílt szakmai nap és szülői 

fórum gyermekek, szülők és 

óvodapedagógusok számára 

2019. 06. 05. Kacsándi 

Bernadett  

18.  Szakterületi team: 2018/2019-es tanév 

munkájának értékelése, eredmények, 

nehézségek elemzése. 

2019. 06. 14.  Kacsándi 

Bernadett 

19. 2
1 

Fejlesztő tábor 2019. 06. 24-

28. 

Takács Mónika 

20. 2
2 

Szakterületi team: Szakterületi feladatterv 

készítése a 2019/2020 tanév munkatervéhez 

2019. 07. 19. Kacsándi 

Bernadett 

21. 2
3 

Igényfelmérések, a nevelési tanácsadás 

keretében történő ellátásba kerülés iránti 

kérelmek kiküldése 

2019. 08. 28. Kacsándi 

Bernadett 

 

10. Korai fejlesztés és gondozás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. 

A korai fejlesztés ellátás szakmai munkájának 

koordinálása, szakterületi teamek megszervezés 

és levezetése 

folyamatos 
Vargáné Kerti 

Anikó 

2. 

A gyermekek foglalkozásainak beosztása, az 

óraszámok meghatározása, a hiányzó kapacitás 

és szakember-kompetenciák felmérése, 

szerződéskötés kezdeményezése óraadó 

kollégákkal. 

2018. 09. 04. 

Zsoldos 

Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó 

 

3. Mozgásfejlesztő szoba gyermekbaráttá tétele. 2018. 09. 05. 
Vargáné Kerti 

Anikó 
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4. 
Szakterületi team: „Játékos kavalkád” családi 

nap előkészítése, szervezése - 1 
2018. 09. 07. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Zsoldos 

Erzsébet, 

Szele Éva, 

5. 
Új gyermekek előgondozása 

 
2018. 09. 14. 

Zsoldos 

Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Szele Éva 

6. 

Tájékoztató kiadvány készítése a korai 

fejlesztésben részesülő gyermekek szülei 

számára az otthoni fejlesztés támogatásához – 

vázlat 

2018. 09. 17. 

Szele Éva 

Vargáné Kerti 

Anikó 

7. 

Szakterületi team: 

Az INYR áttekintése. 

„Játékos kavalkád” családi nap előkészítése, 

szervezése - 2 

2018. 09. 18. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Zsoldos 

Erzsébet, 

Szele Éva, 

8. 

Nyilvántartás aktualizálása a 2018/2019-es 

tanévre. 

 

2018. 09. 21. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

 

9. 
„Játékos kavalkád” családi nap 

 
2018. 09. 26. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Szele Éva, 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

10. 

Tájékoztató kiadvány készítése a korai 

fejlesztésben részesülő gyermekek szülei 

számára az otthoni fejlesztés támogatásához – 

kiadvány elkészítése 

2018. 10. 15. 

Vargáné Kerti 

Anikó, Szele 

Éva 

11. 

Szakterületi team: Az elő- és utógondozás 

tapasztalatainak megbeszélése, tapasztalatok 

megosztása. 

2018. 11. 20. 

Zsoldos 

Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó 

12. 

Szakterületi team: 2018/2019-es tanév félévi 

munkájának értékelése, eredmények, 

nehézségek elemzése. 

2019. 01. 18. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

 

13. 
Eljárási segédanyag az eltérő fejlődési menetű 

gyermekek korai ellátásáról - tervezés, vázlat 
2019. 01. 31. 

Zsoldos 

Erzsébet 

14. 

Szakmai műhelyfoglalkozás, belső 

tudásmegosztás a megyei társ tagintézmények 

szakemberei számára - Tagintézményi arculat 

bemutatása: korai fejlesztés – előkészítő, 

logisztikai feladatok 

2019. 02. 07. 
Zsoldos 

Erzsébet 

15. 
Szakmai műhelyfoglalkozás, belső 

tudásmegosztás a megyei társ tagintézmények 
2019. 02. 28. 

Zsoldos 

Erzsébet 
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szakemberei számára - Tagintézményi arculat 

bemutatása: korai fejlesztés 

16. 
Szakterületi team: „Beszéljünk közös nyelvet!” 

ágazatközi kerekasztal szervezése, előkészítése. 
2019. 03. 19. 

Zsoldos 

Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Szele Éva 

17. 
eljárási segédanyag az eltérő fejlődési menetű 

gyermekek korai ellátásáról - elkészítés 
2019. 04. 05. 

Zsoldos 

Erzsébet 

18. 

Beszéljünk közös nyelvet!” ágazatközi 

kerekasztal megbeszélés. 

Eljárási segédanyag az eltérő fejlődési menetű 

gyermekek korai ellátásáról - bemutatás 

2019. 04. 30. 

Zsoldos 

Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó, Szele 

Éva 

19. 

A 2018/2019-es tanévben felülvizsgálatra 

kötelezett gyermekek felülvizsgálatának 

kezdeményezése, szakmai dokumentáció, 

kérelmek előkészítése, megküldése a 

Székhelyintézmény Szakértői Bizottságának. 

2019. 04. 30. 

Vargáné Kerti 

Anikó, 

Szele Éva, 

Megbízási 

szerződéssel 

dolgozók 

20. 
Szakterületi team: „Vízi manók” program 

előkészítése. 
2019. 05. 07. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Szele Éva, 

Zsoldos 

Erzsébet 

21. 

„Vízi manók” program. 

A Tájékoztató kiadvány a korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek szülei számára az otthoni 

fejlesztés támogatásához c. kiadvány 

bemutatása és átadása a szülőknek 

2019. 06. 04. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Szele Éva, 

Illyésné Nagy 

Olga 

22. 

Szakterületi team: Vízhez szoktatás projekt 

előkészítése. 

 

2019. 06. 11. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Illyésné Nagy 

Olga, Szele Éva 

23. 

Szakterületi team: 2018/2019-es tanév 

munkájának értékelése, eredmények, 

nehézségek elemzése. 

2019. 06. 14. 
Vargáné Kerti 

Anikó 

24. 

Vízhez szoktatás projekt. 

A Tájékoztató kiadvány a korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek szülei számára az otthoni 

fejlesztés támogatásához c. kiadvány 

bemutatása és átadása a szülőknek 

2019. 07.01-

05. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Szele Éva, 

Illyésné Nagy 

Olga 

25. 
A július-augusztusi fejlesztő foglalkozások 

egyeztetése, ütemezése. 
2019. 07. 05. 

Zsoldos 

Erzsébet, 

Vargáné Kerti 

Anikó 

26. 
Szakterületi team: Szakterületi feladatterv 

készítése a 2019/2020 tanév munkatervéhez 
2019. 07. 19. 

Vargáné Kerti 

Anikó 
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11. Logopédiai ellátás: 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés 

 

A logopédiai ellátás szakmai 

munkájának koordinálása, 

szakterületi teamek 

megszervezés és levezetése 

Folyamatos Pergéné Deli 

Katalin 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

A SZÓL-E? szűrővizsgálatok 

elvégzése a járás óvodai 

intézményeiben - 2. ütem 

elkezdése 

2018. 09. 05. Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Szendrei 

Orsolya 

Marsi Noémi 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

Szakterületi team: A SZÓL-E? 

szűrővizsgálat 2. ütemében 

résztvevő gyermekek adatainak 

rendszerezése, a 

szűrővizsgálatok ütemezése, a 

helyszíni vizsgálatok és a 

szűrővizsgálati dokumentáció 

előkészítése. 

A nevelési tanácsadás 

keretében indítandó beszéd- és 

nyelvi fejlesztő csoportok – 

szakmai segítségnyújtás, 

együttműködés kialakítása 

2018. 09. 05. Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Szendrei 

Orsolya 

Marsi Noémi 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

Iskolák tájékoztatása a 

logopédiai vizsgálat 

lehetőségéről, szülői kérésre az 

első osztályos tanulók 

logopédiai vizsgálatának 

elvégzése. 

2018. 09. 05. Zsoldos 

Erzsébet 

Pergéné Deli 

Katalin 

 

Szakterületi team:  

Az INYR áttekintése 

 

2018. 09. 18.  Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Szendrei 

Orsolya 

Zsoldos 

Erzsébet 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

A KOFA-3 szűrővizsgálat 

lebonyolítása előtti előkészítő, 

operatív feladatok elvégzése – 

1. ütem 

 

2018. 09. 28. Pergéné Deli 

Katalin,  

Marsi Noémi 

Zsoldos 

Erzsébet 
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A SZÓL-E? szűrővizsgálatok 

elvégzése a járás óvodai 

intézményeiben - 2. ütem 

A szűrés lebonyolítását 

követően, a szűrési adatok 

feldolgozása, statisztika, 

összesítés készítése 

2018. 09. 28. Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Szendrei 

Orsolya 

Marsi Noémi 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

Első osztályosok logopédiai 

vizsgálata (szülői kérelmek 

alapján) 

2018. 09. 28. Zsoldos 

Erzsébet 

Pergéné Deli 

Katalin 

 

 

A részletes logopédiai 

diagnosztikai vizsgálatok 

ütemezése, előkészítése 

2018. 09. 28. Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Szendrei 

Orsolya 

Zsoldos 

Erzsébet 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

A logopédiai ellátásba kerülő 

gyermekek részletes logopédiai 

diagnosztikai vizsgálatának 

elvégzése, logopédiai 

vizsgálati vélemények 

készítése. 

2018. 10. 19. Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Szendrei 

Orsolya 

Zsoldos 

Erzsébet 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

 

A pedagógiai munkát támogató 

esztétikus, gyermekbarát, 

biztonságos, környezet 

kialakítása  

2018. 10. 19. Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Szendrei 

Orsolya 

Zsoldos 

Erzsébet 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

Szakterületi team: A 

szűrővizsgálati adatok 

összesítése ellátási 

területenként. 

A logopédusok órarendjének 

kialakítása, a logopédiai 

foglalkozások beindítása 

2018. 10. 26. Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Szendrei 

Orsolya 

Zsoldos 

Erzsébet 

Zsoldos 

Erzsébet 
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KOFA-3 szűrővizsgálatok 

értékelése, a szülők értesítése – 

1. ütem 

2018. 10. 26. Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Szendrei 

Orsolya 

Zsoldos 

Erzsébet 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

„Induljunk?!” – játékos délelőtt 

előkészítése, operatív feladatok 

2018. 10. 26. Pergéné Deli 

Katalin, Marsi 

Noémi 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

„Induljunk?!” – játékos délelőtt 

 

2018. 11. 15. Pergéné Deli 

Katalin, Marsi 

Noémi 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

A KOFA-3 szűrővizsgálat 

lebonyolítása előtti előkészítő, 

operatív feladatok elvégzése – 

2. ütem 

2018. 12. 18. Pergéné Deli 

Katalin,  

Marsi Noémi 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

KOFA-3 szűrővizsgálatok 

értékelése, a szülők értesítése – 

2. ütem 

2019. 01. 31. Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Szendrei 

Orsolya 

Zsoldos 

Erzsébet 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

Szakterületi team: 2018/2019-

es tanév félévi munkájának 

értékelése, eredmények, 

nehézségek elemzése. 

2019. 01. 18. Pergéné Deli 

Katalin 

 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

Az ellátásban részesülő 

gyermekek egyéni értékelése, 

ennek dokumentálása a 

munkanaplóban 

2019. 02. 28. Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Szendrei 

Orsolya 

Zsoldos 

Erzsébet 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

Az augusztus 31-ig 5. 

életévüket betöltő gyermekek 

szűrővizsgálatának – SZÓL-E? 

előkészítése, adatok bekérése a 

járás nevelési intézményeitől 

2019. 04. 12. Pergéné Deli 

Katalin,  

Marsi Noémi 

Zsoldos 

Erzsébet 

 
A SZÓL-E? szűrővizsgálatok 

elvégzése a járás óvodai 

2019. 05. 31. Pergéné Deli 

Katalin 

Zsoldos 

Erzsébet 
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12. Gyógytestnevelés: 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1.  A gyógytestnevelés ellátás szakmai 

munkájának koordinálása, szakterületi teamek 

megszervezés és levezetése. 

folyamatos Illyésné Nagy 

Olga 

2.  A beiratkozás megszervezése, lebonyolítása. 

 

2018.09. 07. Illyésné Nagy 

Olga 

Kun Mariann 

Keserű Sándor 

3.  Tanulók beosztásának véglegesítése, órarendek 

elkészítése. 

 

 

2018. 09. 11. Illyésné Nagy 

Olga 

Kun Mariann 

Keserű Sándor 

4.  Szakterületi team:  

Az egységes szakmai dokumentáció 

egyeztetése, az INYR áttekintése. 

2018. 09. 18. Illyésné Nagy 

Olga 

5.  Tanmenetek elkészítése. 

 

2018. 09. 21. Illyésné Nagy 

Olga 

Kun Mariann 

Keserű Sándor 

intézményeiben - 1. ütem 

elkezdése 

Tóth Péterné 

Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Szendrei 

Orsolya 

Marsi Noémi 

 
„Csivitelő” logopédiai tábor 

előkészítése 

2019. 06. 05. Pergéné Deli 

Katalin 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

Szakterületi team: A 

2018/2019-es tanév 

munkájának értékelése, 

eredmények, nehézségek 

megfogalmazása, elemzése 

2019. 06. 14. Pergéné Deli 

Katalin 

 

Zsoldos 

Erzsébet 

 
„Csivitelő” logopédiai tábor 2019. 06. 17-

21. 

Pergéné Deli 

Katalin 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

Szakterületi team: Szakterületi 

feladatterv készítése a 

2019/2020 tanév 

munkatervéhez 

2019. 07. 19. Pergéné Deli 

Katalin 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

A SZÓL-E? szűrővizsgálatok 

elvégzése – 1. ütem 

A szűrés lebonyolítását 

követően, a szűrési adatok 

feldolgozása, statisztika, 

összesítés készítése 

2019. 08. 31. Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Szendrei 

Orsolya 

Marsi Noémi 

Zsoldos 

Erzsébet 
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6.  Tanulói segédlet gyógytestnevelés 

foglalkozásra járó gyermekek otthoni 

gyakorlásához c. kiadvány átadása otthoni 

gyakorláshoz 

2018. 12. 12. Illyésné Nagy 

Olga 

7.  Félévi értékelés elkészítése, az osztályzatok 

megküldése az oktatási intézményeknek. 

2019. 01. 11. Illyésné Nagy 

Olga 

Kun Mariann 

Keserű Sándor 

8.  Szakterületi team: 2018/2019-es tanév félévi 

munkájának értékelése, eredmények, 

nehézségek elemzése. 

2019. 01. 18. Illyésné Nagy 

Olga 

9.  Úszóverseny előkészítése, szervezési feladatok. 2019. 02. 05. Illyésné Nagy 

Olga 

10.  Úszóverseny gyógytestnevelésre járó 

gyermekek részére.  

2019. 03. 29. Illyésné Nagy 

Olga 

Zsoldos 

Erzsébet 

11.  Tábor szervezése, igényfelmérés. 2019. 04. 02. Illyésné Nagy 

Olga 

12.  A 2019/2020 tanévben gyógytestnevelésre utalt 

gyermekek névsorának megkérése a védőnői 

hálózattól. 

Tábor szervezése. 

2019. 05. 31. Illyésné Nagy 

Olga 

Kun Mariann 

Keserű Sándor 

13.  Tanév végi értékelés elkészítése, az 

osztályzatok megküldése az oktatási 

intézményeknek. 

2019. 06. 07. Illyésné Nagy 

Olga 

Kun Mariann 

Keserű Sándor 

14.  Tanulói segédlet gyógytestnevelés 

foglalkozásra járó gyermekek otthoni 

gyakorlásához c. kiadvány átadása otthoni 

gyakorláshoz 

2018. 06. 10. Illyésné Nagy 

Olga 

15.  Szakterületi team: a 2018/2019-es tanév 

munkájának értékelése, eredmények, 

nehézségek elemzése. 

2019. 06. 14. Illyésné Nagy 

Olga 

16.  Gyógytestnevelés tábor 2019. 06. 17-

21. 

Illyésné Nagy 

Olga 

17.  A járás oktatási intézményei gyógytestnevelés 

igényének összegyűjtése, felmérése 

2019. 06. 30. Illyésné Nagy 

Olga 

Zsoldos 

Erzsébet 

18.  Szakterületi team: Szakterületi feladatterv 

készítése a 2019/2020 tanév munkatervéhez 

2019. 07. 19. Illyésné Nagy 

Olga 

19.  A 2019/2020 tanévben gyógytestnevelésre utalt 

gyermekek névsorának pontosítása, egyeztetése 

az oktatási intézményekkel, a védőnői 

hálózattal. 

2019. 08. 31. Illyésné Nagy 

Olga 

Kun Mariann 

Keserű Sándor 
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13. Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása: 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1.  Kapcsolatfelvétel az intézményekkel. 2018. 09. 07. Orosz Máténé 

2.  Az INYR áttekintése 2018. 09. 14. Orosz Máténé 

3.  Tehetség szűrés előkészítése, ütemezése, 

szervezése az 5. évfolyamokon, illetve az 

igényeknek megfelelően.  

2018. 09. 21. Orosz Máténé 

4.  A tehetségazonosítás tagintézményi 

gyakorlatának kidolgozása. 

A 2017/2018-as szűrési eredmények alapján 

tehetségazonosításra irányítás. 

2018. 09. 24. Orosz Máténé 

Zsoldos Erzsébet 

5.  Tehetség szűrés indítása, szervezése. 

Önismereti csoportok – 1. beindítása az 

adatbázis és az intézményi igény alapján. 

2018. 09. 24. Orosz Máténé 

6.  Önismereti csoportok - 1. lezárása. 

A 2018/2019-es tanév félévi munkájának 

értékelése, eredmények, nehézségek elemzése. 

2019. 01. 18. Orosz Máténé 

7.  Önismereti csoportok – 2. beindítása 2019. 02. 04. Orosz Máténé 

8.  Szakmai műhelyfoglalkozások előkészítése 2019. 02. 07. Orosz Máténé 

Zsoldos Erzsébet 

9.  Szakmai műhelyfoglalkozás, belső 

tudásmegosztás a megyei társ tagintézmények 

szakemberei számára - Tagintézményi arculat 

bemutatása: tehetségkoordinátori feladatok  

2019. 02. 28. Orosz Máténé 

10.  Szakmai műhelyfoglalkozás a Tiszafüredi és a 

Kunhegyesi Tagintézményekkel – A 

tehetségkoordinátori feladatok bemutatása 

2019. 03. 05. Orosz Máténé 

Zsoldos Erzsébet 

11.  Nyílt foglalkozás az önismereti csoportban  2019. 03. 07. Orosz Máténé 

12.  Adatbázis létrehozása 2019. 03. 29. Orosz Máténé 

13.  A 6. évfolyamos tanulók visszamérése igények 

alapján. 

2019. 04. 30. Orosz Máténé 

14.  Önismereti csoport lezárása. 2019. 06. 14.  Orosz Máténé 

15.  A 2018/2019-es tanév munkájának értékelése, 

eredmények, nehézségek elemzése. 

2019. 06. 14. Orosz Máténé 

16.  Szakterületi feladatterv készítése a 2019/2020 

tanév munkatervéhez 

2019. 07. 19. Orosz Máténé 

 

14. Általános szakszolgálati feladatok:    

14.1 Folyamatosan végzett feladatok 

Felelős: minden szakalkalmazott 

 Intézményi pozitív arculat megvalósítása, fenntartása, fejlesztése. 

 A jogszabályi háttér pontos ismerete, betartása, a módosítások követése. 

 Az intézményi honlap tagintézményi felületének folyamatos frissítése, aktualizálása. 

 A szakalkalmazottak közötti együttműködő, kölcsönösen aktív szakmai 

kapcsolatrendszer erősítése, a munkacsoportok eredményes működtetése. 

 Szakmai továbbfejlődés, önképzés, rendszeres részvétel a szakmai teameken és a szakmai 

munkaközösségek foglalkozásain. 
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 Az ellátási körzetbe tartozó partnerintézmények szakembereivel kialakított 

kapcsolattartás aktivizálása, kölcsönös kommunikáció kialakítása, a visszajelzések, 

vélemények mérlegelése, az esetleges korrekciók beépítése a szakszolgálati gyakorlatba. 

 

14.2 Ütemezett feladatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz. Feladat 

 

Határidő Felelős 

1.  Munkaterv elkészítse 2018. 08.30. Zsoldos Erzsébet 

2.  Bemutatkozó szakmai anyag, szórólap 

készítése szülők, pedagógusok részére a 

tagintézmény szakmai munkájáról. 

2018. 09.07. Kunné Monoki 

Andrea 

3.  Szakterületi dokumentációk megnyitása, az 

új INYR felület áttekintése, adminisztrátori, 

szakalkalmazotti feladatok megismerése 

2018.09.15. szakalkalmazottak, 

Zsoldos Erzsébet 

4.  Tagintézményi statisztikai jelentés 

elkészítése 

2018.09.28. munkacsoport-

vezetők, Zsoldos 

Erzsébet 

5.  Az egyes szakterületek félévi munkájának 

értékelése, az eredmények, sikerek, 

nehézségek elemzése, beszámolók 

elkészítése 

2019.01.18. szakalkalmazottak, 

munkacsoport-

vezetők 

6.  A tagintézmény félévi munkájának 

értékelése, az eredmények, sikerek, 

nehézségek elemzése, félévi beszámoló 

készítése 

2019.01.31. Zsoldos Erzsébet 

7.  Szakterületi dokumentációk lezárása: óraadó 

szakalkalmazottak (logopédusok, 

gyógytestnevelők), gyógytestnevelő, 

tehetségkoordinátor 

2019.06.14. szakalkalmazottak, 

Zsoldos Erzsébet 

8.  Az egyes szakterületek munkájának tanév 

végi értékelése, az eredmények, sikerek, 

nehézségek elemzése, beszámolók 

elkészítése 

2019.06.14. szakalkalmazottak, 

munkacsoport-

vezetők 

9.  A tagintézmény 2018/19 tanévi munkájának 

értékelése, az eredmények, sikerek, 

nehézségek elemzése, tanév végi beszámoló 

készítése 

2019.06.24. Zsoldos Erzsébet 

10.  Szakterületi feladattervek készítése a 

2019/2020 tanév munkatervéhez 

2019.07.19. szakalkalmazottak, 

munkacsoport-

vezetők 

11.  Szakterületi dokumentációk zárása: 

logopédia, NT, korai fejlesztés 

2019.08.31. szakalkalmazottak, 

Zsoldos Erzsébet 

12.  A 2019/20-as tanév munkatervének 

előkészítése 

2019.08.31. Zsoldos Erzsébet 
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14.3 Team megbeszélések terve 

Munkaértekezlet: keddenként 10 órától, kötelező minden főállású kolléga részére. 

A munkaértekezletek állandó témái, feladatai: 

- Aktualitások; felmerülő problémák; rendezvények, programok szervezési feladatai; az 

igazgatótanácson elhangzottak ismertetése; megyei munkaközösségek témáival 

kapcsolatos belső tudásmegosztás; tapasztalatcsere; EFOP 3.1.6 pályázati projekt 

programjai előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos feladatok 

- A munkaértekezletek második részében, a szakmai témák feldolgozása szakterületi 

teameken valósul meg, melyek a munkacsoport vezetők irányításával történnek. Ezekre 

a foglalkozásokra meghívást kapnak az adott területen dolgozó óraadó kollégák is. 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1-4. Tagintézményi tanévnyitó értekezlet, 

munkaterv elfogadása, 

Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai, 

A szakmai munka beindításának 

előkészítő feladatai, 

Szakterületi teamek minden szakterületen 

a feladattervnek megfelelően, 

Új INYR megismerése, 

Statisztikai adatszolgáltatás előkészítése, 

2018. 09. 04. 

2018. 09. 11. 

2018. 09. 18. 

2018. 09. 25. 

Zsoldos Erzsébet 

Munkacsoport vezetők 

 

5-7. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai, 

Szakterületi teamek minden szakterületen 

a feladatterveknek megfelelően, 

2018. 10. 02. 

2018. 10. 09. 

2018. 10. 16. 

Zsoldos Erzsébet 

Munkacsoport vezetők 

8-11. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai, 

Szakterületi teamek minden szakterületen 

a feladatterveknek megfelelően, 

2018. 11. 06. 

2018. 11. 13. 

2018. 11. 20. 

2018. 11. 27. 

Zsoldos Erzsébet 

Munkacsoport vezetők 

 

12-14. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai, 

Szakterületi teamek minden szakterületen 

a feladatterveknek megfelelően, 

Évzáró munkaértekezlet, karácsony és az 

újév köszöntése 

2018. 12. 04. 

2018. 12. 11. 

2018. 12. 18. 

Zsoldos Erzsébet 

Munkacsoport vezetők 

15-18. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai, 

Szakterületi teamek minden szakterületen 

a feladatterveknek megfelelően, 

Tagintézményi félévi értekezlet, 

A 2018/19-es tanév félévének értékelése, 

eredmények, nehézségek áttekintése, 

elemzése szakterületenként, beszámoló 

előkészítése, 

2019. 01. 08. 

2019. 01. 15. 

2019. 01. 22. 

2019. 01. 29. 

Zsoldos Erzsébet 

Munkacsoport vezetők 

 

19-22. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai, 

2019. 02. 05. 

2019. 02. 12. 

2019. 02. 19. 

Zsoldos Erzsébet 

Munkacsoport vezetők 

Orosz Máténé 
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Szakterületi teamek minden szakterületen 

a feladatterveknek megfelelően, 

A „Tehetséggondozás Éve” 

tagintézményi programjainak 

előkészítése, 

2019. 02. 26. 

23-26. 

 

Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai, 

Szakterületi teamek minden szakterületen 

a feladatterveknek megfelelően, 

Kiemelt feladat: A szakszolgálatok hete 

programsorozat 

2019. 03. 05. 

2019. 03. 12. 

2019. 03. 19. 

2019. 03. 26. 

Zsoldos Erzsébet 

Munkacsoport vezetők 

 

27-30. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai, 

Szakterületi teamek minden szakterületen 

a feladatterveknek megfelelően, 

Tagintézményi program, csapatépítő nap 

előkészítése, 

2019. 04. 02. 

2019. 04. 09. 

2019. 04. 16. 

2019. 04. 30. 

Zsoldos Erzsébet 

Munkacsoport vezetők 

 

31-34. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai, 

Szakterületi teamek minden szakterületen 

a feladatterveknek megfelelően, 

2019. 05. 07. 

2019. 05. 14. 

2019. 05. 21. 

2019. 05. 28. 

Zsoldos Erzsébet 

Munkacsoport vezetők 

 

35-37. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai, 

Szakterületi teamek minden szakterületen 

a feladatterveknek megfelelően, 

Tagintézményi tanévzáró értekezlet, 

A tanévben végzett munka közös 

elemzése, értékelése szakterületenként, 

tapasztalatcsere, kitekintés a következő 

tanévre, 

2019 .06. 04. 

2019 .06. 11. 

2019 .06. 25. 

Zsoldos Erzsébet 

Munkacsoport vezetők 

 

 

15. Fórumok, továbbképzések: 

15.1 Képzések 

Ssz Továbbtanuló 

kolléga neve 

Képzés típusa Képző intézmény Évfolyam 

1. Kacsándi 

Bernadett 

gyógypedagógus 

szakvizsga 

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

 2. éves (passzív 

félév, halasztott) 

2. Takács 

Mónika 

Tanácsadás és 

iskolapszichológia 

DE –BTK Pszichológiai 

Intézet 

éves  

3. Marsi Noémi gyógypedagógiai 

alapképzés 

logopédia 

szakirányon 

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

éves 

4. Szabó Andrea 

Judit 

tanácsadó 

szakpszichológus 

szakvizsga 

ELTE PPK éves 

 

 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 132 

 
 

15.2 Tervezett saját műhelymunkák 

Ssz. A műhelyfoglalkozás témája Időpont Felelős 

1.  Vizuális terápia, grafomotoros fejlesztés – 

szakmai műhely, workshop szülők, 

óvodapedagógusok számára 

EFOP 3.1.6. pályázati projekt keretében 

2018. 10. 16. Vargáné Kerti 

Anikó 

Marsi Noémi 

2.  A járási szakértői bizottsági vizsgálatok - 

szakmai műhelyfoglalkozás a járás nevelési és 

oktatási intézményeinek intézményvezetői és 

gyógypedagógusai részvételével  

EFOP 3.1.6. pályázati projekt keretében 

2018. 10. 25. Kunné Monoki 

Andrea 

Zsoldos 

Erzsébet 

3.  Tagintézményi arculat bemutatása: korai 

fejlesztés, tehetségkoordinátori feladatok, NT 

gyógypedagógiai fejlesztés - szakmai 

műhelyfoglalkozás, belső tudásmegosztás a 

megyei társ tagintézmények szakemberei 

számára  

EFOP 3.1.6. pályázati projekt keretében 

2019. 02. 28. Kunné Monoki 

Andrea 

Orosz Máténé 

Zsoldos 

Erzsébet 

4.  A tehetségkoordinátori feladatok bemutatása - 

szakmai műhelyfoglalkozás a Tiszafüredi és a 

Kunhegyesi Tagintézményekkel 

2019. 03. 05. Orosz Máténé 

Zsoldos 

Erzsébet 

5.  A korai iskolaelhagyás megelőzésének 

lehetőségei, a korai iskolaelhagyás problémaköre 

a pszichológus, a gyógypedagógus és a szociális 

segítő szakember szemszögéből - szakmai 

műhelyfoglalkozás többségi pedagógusok, 

szociális szolg. intézmény dolgozói részére 

EFOP 3.1.6. pályázati projekt keretében 

2019. 04. 16. Kacsándi 

Bernadett 

 

16. Tagintézményi ügyelet: 

A tagintézmény-igazgató kötelező, gyermekekkel töltött óráival egy időben, a tagintézményben 

Kunné Monoki Andrea szakmai helyettes és Kacsándi Bernadett gyógypedagógus tart 

ügyeletet. 

Ssz. Ügyelet ideje Ügyeletes szakember neve 

1. szerda 10-12-ig Kacsándi Bernadett 

2. csütörtök 14-16 -ig Kunné Monoki Andrea 

 

Nyitva tartási rend 

Nyitva tartás: Hétfő:                8-17 óráig 

   Kedd:                8-17 óráig 

Szerda:              8-16 óráig 

Csütörtök:         8-16 óráig 

Péntek:              8-14 óráig 

 

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

szakemberlétszámmal biztosítja a szakszolgálat elérését. 

 

Tagintézmény-igazgató fogadó órája: szerda 13-14 óráig 
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17. Tervezett tanácsadás: 

 A tagintézményben tervezett tanácsadás típusok:  

- nevelési tanácsadás, 

- korai fejlesztés keretében tanácsadás szülőknek, 

- logopédiai ellátás keretében tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak,  

- tehetséggondozás keretében tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak.  

 

A tanácsadás órarend szerint és igénylések alapján történik, az egyes szakterületek 

protokolljának megfelelően.  

 

Ssz. Tanácsadás ideje Tanácsadó 

szakember neve 

Tanácsadási terület/témakör 

1.  hétfő 10-11-ig Pergéné Deli Katalin Logopédiai ellátás 

2.  szülői igény alapján Zsoldos Erzsébet Logopédiai ellátás 

3.  szülői igény alapján Vargáné Kerti Anikó Nevelési tanácsadás – étkezési 

zavarok; 

Korai fejlesztés 

4.  szülői igény alapján Szele Éva Korai fejlesztés 

5.  szülői igény alapján Orosz Máténé Tehetségkoordináció 

 

18. Vezetői belső ellenőrzési terv: 

18.1 A tagintézmény-igazgató folyamatos ellenőrzési feladatai 

Ellenőrzött terület VBE időpontja Ellenőrzött kolléga 

neve 

Ellenőrzés formája 

Munkaterv teljesítésnek 

ellenőrzése 

Havonta - dokumentumelemzés 

Órarendek Folyamatosan minden 

szakalkalmazott 

dokumentum 

áttekintése 

Óraszámok teljesítése hetente, havonta minden 

szakalkalmazott 

dokumentumelemzés 

Óraadó kollégák 

munkaigazolásai  

havonta Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Szendrei Orsolya 

Kun Mariann 

Keserű Sándor 

dokumentumok 

áttekintése 

Ügyviteli, 

adminisztrátori 

tevékenységek 

ellenőrzése 

havonta Tóthné Csíki 

Andrea 

dokumentumok, 

törzskönyv, iktatás 

áttekintése 

Takarítás, tisztaság, 

higiénés szabályok 

betartásának 

ellenőrzése 

folyamatosan Czinege Edit tisztaság ellenőrzése 

a tagintézmény 

helyiségeiben, 

veszélyes hulladék, 

nyilvántartásának 

vezetése, 

dokumentum 

áttekintése,  
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Tárgyi eszközök 

munkavédelmi 

szempontú, biztonságos 

működésre vonatkozó 

ellenőrzése 

negyedévente minden 

szakalkalmazott 

megtekintés, 

kipróbálás, interjú a 

dolgozói 

közösséggel 

 

18.2 A szakmai munka tagintézmény-igazgatói ellenőrzése  

Ssz. Ellenőrzött 

kolléga neve 

Szakterület VBE időpontja Ellenőrzés formája, 

területe 

1. 

Illyésné Nagy 

Olga  

gyógytestnevelés 2018. november dokumentumelemzés 

2019. február óralátogatás, 

dokumentumelemzés 

2019. június dokumentumelemzés 

2. 

Kunné 

Monoki 

Andrea 

szakértői 

bizottsági 

tevékenység 

folyamatos dokumentumelemzés 

(szakértői vélemények, 

nyilvántartó kartonok)  

2019. március óralátogatás, 

dokumentumelemzés 

nevelési 

tanácsadás 

2018. november óralátogatás, 

dokumentumelemzés  

2019. február dokumentumelemzés 

2019. augusztus dokumentumelemzés 

3. 

Marsi Noémi nevelési 

tanácsadás 

2018. november óralátogatás, 

dokumentumelemzés  

2019. február dokumentumelemzés 

2019. augusztus dokumentumelemzés 

4. 

Szabó 

Andrea Judit 

 

szakértői 

bizottsági 

tevékenység 

folyamatos dokumentumelemzés 

(szakértői vélemények, 

nyilvántartó kartonok)  

2019. március óralátogatás, interjú, 

dokumentumelemzés 

nevelési 

tanácsadás 

2018. november dokumentumelemzés, 

interjú, 

2019. február dokumentumelemzés 

2019. augusztus dokumentumelemzés 

5. 

Pergéné Deli 

Katalin 

logopédiai ellátás 2018. november dokumentumelemzés 

2019. február óralátogatás, 

dokumentumelemzés 

2019. június dokumentumelemzés 

6. 

Szele Éva korai fejlesztés 2018. november óralátogatás, 

dokumentumelemzés  

2019. február dokumentumelemzés 

2019. augusztus dokumentumelemzés 

7. 

Kacsándi 

Bernadett 

szakértői 

bizottsági 

tevékenység 

folyamatos dokumentumelemzés 

(szakértői vélemények, 

nyilvántartó kartonok)  

2019. március óralátogatás, 

dokumentumelemzés 
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nevelési 

tanácsadás 

2018. november óralátogatás, 

dokumentumelemzés  

2019. február dokumentumelemzés 

2019. augusztus dokumentumelemzés 

8. 

Takács 

Mónika 

szakértői 

bizottsági 

tevékenység 

folyamatos dokumentumelemzés 

(szakértői vélemények, 

nyilvántartó kartonok)  

2019. március óralátogatás, 

dokumentumelemzés 

nevelési 

tanácsadás 

2018. november óralátogatás, 

dokumentumelemzés  

2019. február dokumentumelemzés 

2019. augusztus dokumentumelemzés 

9. 

Vargáné 

Kerti Anikó 

korai fejlesztés, 

nevelési 

tanácsadás 

2018. november óralátogatás, 

dokumentumelemzés  

2019. február dokumentumelemzés 

2019. augusztus dokumentumelemzés 

 

18.3 Külsős kollégák ellenőrzése 

Ssz. Ellenőrzött 

kolléga neve 

Szakterület VBE időpontja Ellenőrzés formája 

1.  Orosz 

Máténé 

tehetségkoordinát

or 

2019. január óralátogatás, 

dokumentációelemzés 

2019. június dokumentációelemzés 

2.  Tóth Péterné  logopédiai ellátás 2019. január dokumentumelemzés 

2019. június dokumentumelemzés 

3.  Toldiné 

Tölgyvári 

Rita 

logopédiai ellátás 2019. január dokumentumelemzés 

2019. január dokumentumelemzés 

4.  Kun Mariann gyógytestnevelés 2019. január helyszíni látogatás 

dokumentumelemzés 

2019. június dokumentumelemzés 

5.  Keserű 

Sándor 

gyógytestnevelés 2019. január helyszíni látogatás 

dokumentumelemzés 

2019. június dokumentumelemzés 

 

Az óralátogatásokról és a dokumentációk elemzéséről, dokumentáció áttekintéséről 

jegyzőkönyv készül, melyben a tényszerű adatrögzítés mellett kiemelt szerepet kap a javaslatok 

megfogalmazása, a fejlesztő célú értékelés, visszajelzés. 

 

18.4 A Tehetséggondozás Évének és a Pedagógiai Szakszolgálatok Hetének összevont 

programterve  

Ssz. Rendezvény megnevezése Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja Felelőse(i) 

1. A tehetségkoordinátori 

feladatellátás bemutatása - 

szakmai műhelyfoglalkozás a 

2019. 03. 05. szakalkalmazottak Orosz Máténé 

Zsoldos 

Erzsébet 
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Tiszafüredi és a Kunhegyesi 

Tagintézményekkel 

2. Nyílt önismereti foglalkozások 2019. 03. 07. szülők Orosz Máténé 

Zsoldos 

Erzsébet 

 

19. Egyéb: 

19.1 Belső kapcsolatok 

 Eredményes együttműködés megvalósítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Szolnoki Tankerületével és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóságával.  

 A megváltozott szakalkalmazotti közösségen belül egy együttműködésen alapuló, 

kölcsönösen aktív belső szakmai kapcsolatrendszer kialakítása, az újonnan érkező 

kollégák segítése. A vezetői segítségnyújtáson kívül munkacsoportokban történő aktív 

szakmai támogatás valamint szakember-szakember kooperáció megvalósulása. 

 A tehetségkoordináció területén kialakított együttműködés fenntartása a 

Törökszentmiklósi Tagintézménnyel. 

 A „Tehetséggondozás Éve” programsorozat műhelyfoglalkozásának megvalósítása a 

Kunhegyesi és a Tiszafüredi Tagintézményekkel.  

 Takács Mónika viselkedéselemző szakértői bizottsági tevékenység területén történő 

mentorálásának megvalósítása Csíkné Gábli Erikával, a Fegyverneki Telephely 

pszichológusával. 

 

19.2 Külső kapcsolatok 

 Külső kapcsolati partnereink esetében az együttműködés folyamatos erősítésére 

törekszünk: 

 Óvodai Intézmények a Karcagi Járásban 

 Általános Iskolák a Karcagi Járásban 

 Középiskolák a Karcagi Járásban 

 Bölcsődék a Karcagi Járásban 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona „Gólyafészek Otthon” - Karcag 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala 

 Szociális Szolgáltató Központ  

 Körzeti és kórházi gyermekorvosok 

 Védőnői Szolgálat 

 Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Karcagi tagintézménye 

 JNSZM Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala 

 

20. Egyéb szakmai feladatok: 

20.1 Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Munkaközösségeinek Műhelyfoglalkozásán az alábbi beosztás 

szerint 

Szakértői bizottság Kunné Monoki Andrea 

Nevelési tanácsadás  Kacsándi Bernadett 

Logopédia Pergéné Deli Katalin 

Korai fejlesztés Vargáné Kerti Anikó 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 137 

 
 

Gyógytestnevelés Illyésné Nagy Olga 

Iskola- és óvodapszichológia - 

Intézményi Önértékelési Munkaközösség Zsoldos Erzsébet 

 

20.2 Önértékelési folyamatok 

- Szele Éva gyógypedagógus 

- Zsoldos Erzsébet – vezetői önértékelés 

 

21. Tagintézményi innovációk: 

 Tagintézményünk az EFOP 3.1.6. -16-217-00026 azonosító számú pályázat 

tagintézményi projektjét a pályázati program ütemezett időterve alapján valósítja meg.  

 A tanévben tervezett programok, tevékenységek: 

 „Játékos kavalkád” családi nap 

 Szakmai workshop: vizuális terápia, grafomotoros fejlesztés – szülők, 

óvodapedagógusok számára 

 Szakmai műhelyfoglalkozás a járás nevelési és oktatási intézményeinek 

intézményvezetői és gyógypedagógusai részvételével – járási szakértői bizottsági 

vizsgálatok témában 

 „Induljunk?!” – játékos délelőtt 

 Szakmai műhelyfoglalkozás, belső tudásmegosztás a megyei társ tagintézmények 

szakemberei számára - Tagintézményi arculat bemutatása: korai fejlesztés, 

tehetségkoordinátori feladatok, NT gyógypedagógiai fejlesztés 

 „Beszéljünk közös nyelvet!” – ágazatközi kerekasztal 

 Szakmai műhelyfoglalkozás: A korai iskolaelhagyás megelőzésének lehetőségei, a korai 

iskolaelhagyás problémaköre a pszichológus, a gyógypedagógus és a szociális segítő 

szakember szemszögéből - többségi pedagógusok, szociális szolg. intézmény dolgozói 

részére 

 „Vízi manók” – korai fejlesztésben részesülő gyermekek családi napja 

 „Kalandvár” - nyílt szakmai nap és szülői fórum gyermekek, szülők és 

óvodapedagógusok számára 

 Fejlesztő tábor 

 Eljárási segédanyag készítése intézményvezetők, pedagógusok számára a járási szakértői 

bizottsági tevékenységről 

 Eljárási segédanyag készítése szülők számára az eltérő fejlődési menetű gyermekek korai 

ellátásáról, a korai fejlesztés lehetőségéről - tájékoztató kiadvány 

 Tájékoztató kiadvány, gyakorlati tanácsok a korai fejlesztésben résztvevő gyermekek 

szülei számára az otthoni fejlesztés támogatásához 

 Pályakezdő logopédus kolléga mentorálása 

 Pályakezdő viselkedéselemző mentorálása szakértői bizottsági tevékenységben 

 Általános iskolás tanulók mentorálása 

 Úszóverseny gyógytestnevelésre járó tanulók részére 

 Vízhez szoktatás projekt korai fejlesztésben részesülő gyermekek részére 
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22. Tagintézményi szakalkalmazotti személyi tábla 

JNSZMPSZ – Karcagi Tagintézmény személyi feltételei, 2018/2019. tanév 
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 Zsoldos 

Erzsébet – 

log. 

     +   + 

 Kunné 

Monoki 

Andrea 

     +   + 

 Pergéné 

Deli 

Katalin – 

log. 

     +   + 

 Kacsándi 

Bernadett 

     +   _ 

 Vargáné 

Kerti 

Anikó 

     +   + 

 Szele Éva      +   + 

Szabó 

Andre

a Judit 

      +   _ 

Takác

s 

Móni

ka - 

viselk

edésel

emző 

      +   _ 

    Illyésné 

Nagy 

Olga 

  +   + 

   Marsi 

Noémi 

   +   + 

 Tóth 

Péterné - 

log 

      +  + 

 Toldiné 

Tölgyvári 

Rita - log 

      +  + 

 Szendrei 

Orsolya - 

log 

      +  _ 
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    Kun 

Marian

n 

   +  + 

    Keserű 

Sándor 

   +  + 

Orosz Máténé tehetséggondozó koordinátor 10 órában, a Törökszentmiklósi Tagintézmény 

dolgozójaként tehetséggondozó koordinátori feladatokat lát el a tagintézményben, 

szakvizsgával rendelkezik. 
 

 

VII.4 A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény munkaterve 

Zsidóné Kádár Terézia 

mb. tagintézmény-igazgató 

 

 

1. Bevezetés: 

Tagintézményünk a 2017/18. tanév tapasztalatai alapján, az eddig elért eredményekre alapozva 

kezdi meg a 2018/19. tanévben működését. Főállású szakalkalmazotti létszámunk sajnos nem 

gyarapodott a nyár folyamán, így egy szakemberre az idei tanévben is több szakterület ellátása 

fog hárulni. Főállású pszichológusunk tartósan távol van (szülési szabadság), ezért a 

pszichológiai ellátást a tavalyi évhez hasonlóan, megbízási szerződésben dolgozó és óraadó 

pszichológusokkal tudjuk csak megoldani. 

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

fordulók szakszerű ellátásának mielőbbi biztosítása. A Tagintézmény a székhely- és a többi 

tagintézménnyel kialakított kölcsönösen aktív, jó munkakapcsolatban az egységességre 

törekedve végzi munkáját, hozzájárulva ezzel az Intézmény összehangolt működéséhez. 

Munkánk során elkötelezettek vagyunk a prevenció és a szakmai alaposság iránt. Igyekszünk 

tovább növelni Kunhegyes járásban a szakszolgálati munka elismertségét, működésünk során 

a kliensekkel és szüleikkel, nevelőikkel, valamint a társintézményekkel való kapcsolattartás 

erősítésére törekszünk. 

A tanév kiemelt szakszolgálati feladata, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátásának 

koordinációja , így ez az év a „Tehetséggondozás Éve” lesz, melynek kapcsán lehetőségünk 

nyílik a tehetséggondozásra érzékeny pedagógusokkal további szakmai kapcsolatok 

kialakítására. 

 

2. Általános célok: 

 A köznevelési törvényben foglaltaknak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelő működés. 

 Eredményes együttműködés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki 

Tankerületével és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóságával és tagintézményeivel, telephelyeivel. 

 A szakmai protokolloknak megfelelő, magas színvonalú szakmai munkavégzés, a 

munkatervi feladatok teljesítése. 

 A szakmai munka során az intézmény egységes működési filozófiájának való megfelelés 

biztosítása. 
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 A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményünk küldetésnyilatkozatának, saját 

jövőképének és értékrendjének megfelelő munkavégzés minden munkatársra 

vonatkozóan. 

 Költséghatékony működés. 

 

3. Tagintézményi saját célok: 

 Tagintézményünk ellátási körzetébe tartozó intézmények pedagógusaival, 

szakalkalmazottaival és partnereinkkel való hatékony együttműködés további erősítése. 

 A kliensközpontú ellátás biztosítása, a humánus szemléletmód és eddigi értékeink 

megőrzése, továbbvitele. 

 A kialakított jó szakmai kapcsolat megőrzése és ápolása partnereinkkel (Fenntartó, 

Székhelyintézmény, Szakértői Bizottság, tagintézmények, munkaközösségek). 

 Szakmai és szervezeti tanulást segítő teamrendszer működtetése, az egymástól való 

tanulás szemléletének és a belső tudásmegosztás gyakorlatának erősítése. 

 Szakmai biztonság, kiszámíthatóság és zökkenőmentes működés megteremtése. 

 Szakszolgálati feladatok megfelelő ellátása érdekében új szakemberek felvétele, szükség 

esetén megbízásási szerződéssel történő alkalmazása (pszichológus, logopédus, 

mozgásfejlesztő szakember). 

 Körültekintő munkaszervezéssel a munkatársak egyenletes terhelésének biztosítása. 

 Az egymást segítő, támogató, motiváló közösség, a jó munkahelyi légkör megtartása. 

 A Tehetséggondozás Éve kapcsán a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

és a koordinátori tevékenységkör bővítése az ellátási körzetünkbe tartozó köznevelési 

intézményekben. 

 

4. Tagintézmény személyi feltételei: 

4.1 Főállásban dolgozók:  

 fő pedagógus, 1 fő adminisztrátor, 1 fő takarító (4 órában) 

 1 fő gyógypedagógus (tanulásban akadályozottakped. szak)- mb.tagintézmény-igazgató 

 2 fő gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szak)  

 1 fő pszichológus – nem aktív (tartósan távol) 

 1 fő adminisztrátor  

 1 fő takarító 4 órában 

 Szakvizsgával rendelkezők száma: 1 fő gyógypedagógus  

 

4.2 Megbízási szerződéssel dolgozók 

 1 fő logopédus (10 órában)  

 2 fő nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus (8 órában illetve 5 órában) 

 2 fő pszichológus (havi 15 illetve heti 6 órában) 

 1 fő gyógytestnevelő (3 órában) 

 

4.3 Óraadó kollégák 

 Csíkné Gábli Erika – pszichológus (4 órában) 

 Tóth Judit – gyógypedagógus (5 órában) 

 

4.4 Közcélú foglalkoztatott 

 1 fő oktatási asszisztens (napi 8 órában) 
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Jelen tanév feladata továbbra is új szakemberek toborzása és felvétele a hiányzók helyére 

(pszichológus, logopédus, tehetségfejlesztő, mozgásfejlesztő szakember). 

 

5. Tagintézmény tárgyi feltételek: 

 Tagintézményünk jelenlegi ügyviteli telephelyén a második tanévet kezdi meg. Az 

ingatlan nem a városközpontban helyezkedik el, megközelítése az autóbuszpályudvartól 

kissé nehézkes, ezért többször előfordul, hogy klienseink nehezen találnak meg minket. 

Az építmény előző funkcióját tekintve óvoda volt, melyet a gondozott, szép füves, fás, 

bokros udvar ma is őríz. A belülről szépen átalakított épület állagára különös gonddal 

vigyázunk és az évszaknak megfelelő aktuális dekorációkkal igyekszünk gyermekbaráttá, 

otthonossá tenni. A rendelkezésre álló helyiségek száma a jelenlegi dolgozói létszámunk 

színvonalas szakmai munkavégzéséhez megfelelő, valamint alkalmas a szülők és a 

gyerekek szakszolgálatunknál töltött idejének aktív és kellemes eltöltéséhez. A 

vizsgálószobák tágasak, a mozgásfejlesztő szobában lehetőségünk van kisebb közösségi 

rendezvények, műhelyfoglalkozások megtartására is. A helyiségek berendezése nem 

újszerű, de bútorzatunk az év végi eszközbeszerzés nyomán új tárgyaló és óvodás 

székekkel, valamint íróasztalokkal is gazdagodott. A korai fejlesztéshez pelenkázó 

szekrényt kaptunk, azonban a meglévő Ayres terápiás eszközeinket a biztonságos rögzítés 

hiánya miatt még nem tudjuk használni. Szakmai eszközparkunk új játékokkal, fejlesztő 

eszközökkel és pszichológiai teszttel bővült. A Fenntartótól kapott aktív tábla nagy 

segítségünkre van, rendvényeken és fejlesztő foglalkozásokon is jól tudjuk használni. 

Informatikai eszközeink folyamatosan amortizálódnak, számuk a dolgozói létszámhoz 

viszonyítva kevés, bővítésük pályázati forrásból megoldódni látszik. Beköltözésünkkor 

az épület külső felújítása elmaradt, azonban rossz állapota miatt ősszel a karbantartási 

munkák keretében ez várhatóan megtörténik. Sajnos a központi fűtést üzemeltető 

gázkazánunk és a fűtési rendszerünk is korszerűtlen, előző télen ezzel sok problémánk 

volt, ennek javítása/cseréje az idei költségvetésbe azonban nem fért bele. 

 

6. Tagintézmény által ellátott települések: 

 Ellátási körzetünkbe Kunhegyes járás hat települése tartozik:  

Kunhegyes, Abádszalók, Tiszabura, Tiszaroff, Tiszagyenda, Tomajmonostora.  

- 3 bölcsőde  

- 6 óvoda - 9 telephelyen 

- 7 általános iskola  

- 1 középiskola 

- valamint azon általános- és középiskolás tanulók, akik intézményük miatt nem, de 

lakóhelyük miatt a mi illetékességi körzetünkbe tartoznak 

 

7. A tagintézmény tanév során megvalósítandó feladatai: 

7.1 Szakértői bizottsági tevékenység 

A tevékenységet végző szakemberek 

 Zsidóné Kádár Terézia- gyógypedagógus 

 Tóthné Babó Szilvia - gyógypedagógus  

 Szabó Zoltánné - gyógypedagógus  

 óraadó és megbízási szerződéssel dolgozó pszichológusok 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 
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1. A beérkezett szakértői vizsgálat iránti 

kérel- 

mek áttekintése, a vizsgálatok ütemezése, 

intézmények értesítése a vizsgálat 

időpontjáról. 

2018. szeptember1- 

2019. augusztus 31. 

mb.tagintézmény-

igazgató,  

adminisztrátor 

2. BTMN diagnózissal rendelkező tanulók 

kontrollvizsgálatának tervezése, 

ütemtervkészítés 

2018. augusztus 30. mb.tagintézmény-

igazgató,  

 

3. Szakértői bizottság vizsgálati rendjének 

kialakítása 

2018. augusztus 30. mb.tagintézmény-

igazgató,  

 

4. BTMN diagnózissal rendelkező tanulók 

kontrollvizsgálatának lebonyolítása 

2018. 

szeptember15 - 

2019. augusztus 31. 

mb.tagintézmény-

igazgató,  

gyógypedagógusok 

5. Szakértői vizsgálatok elvégzése, 

vélemények készítése, adatrögzítés az 

INYR-ben 

2018. szeptember1- 

2019. augusztus 31. 

mb.tagintézmény-

igazgató,  

gyógypedagógusok

pszichológusok 

6. Éves statisztika elkészítése  2018. október mb.tagintézmény-

igazgató,  

 

7. Iskolai életmódra való alkalmassági 

vizsgálati kérelmek bekérése 

2019. január mb.tagintézmény-

igazgató, 

adminisztrátor 

8. Iskolai életmódra való alkalmassági 

vizsgálatok ütemezése, a vizsgálatok 

lebonyolítása 

2019. február 15.  

2019. március 30. 

mb.tagintézmény-

igazgató, 

gyógypedagógusok

pszichológusok 

9.  Tájékoztató levél küldése a következő évi 

kontroll vizsgálatokhoz szükséges 

felterjesztésekről. 

2019. március 14. mb.tagintézmény-

igazgató, 

adminisztrátor 

10. Év végi statisztika elkészítése, éves 

munka értékelése, beszámoló készítés. 

2019. június 15. mb.tagintézmény-

igazgató, 

gyógypedagógusok

pszichológusok 

11. A beérkezett következő évi kontroll 

vizsgálati kérelmek befogadása, 

rendszerezése. 

2019. június 30. mb.tagintézmény-

igazgató, 

adminisztrátor 

 

7.2 Nevelési tanácsadás 

A tevékenységet végző szakemberek 

 Tóthné Babó Szilvia - gyógypedagógus  

 Szabó Zoltánné - gyógypedagógus  

 megbízási szerződéssel dolgozó pszichológusok 
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Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A képességfejlesztésben résztvevő  

gyermekek csoportokba szervezése; órarendek  

elkészítése. 

Szülők tájékoztatása szülői értekezlet keretében. 

 tagintézmény-

igazgató, szakmai 

helyettes  

gyógypedagóguso

k  

tagintézmény-

igazgató  

 

2018. 

szeptember 

gyógypedagógusok 

2. Bemeneti mérések elvégzése. 

Képességszintek alapján a fejlesztési  

tervek elkészítése. 

2018. 

szeptember, 

október 

gyógypedagógusok 

3. Pszichológiai terápiák beosztása, a 

megkezdett  

esetek folytatása. 

2018. 

szeptember 

pszichológusok 

4. Kapcsolattartás a prevencióban/terápiában 

részt vevő gyermekek szüleivel és a 

pedagógusokkal. 

Esetmegbeszélések, team-munka, a kliens 

ellátásában érintett kollégával, vagy 

pedagógusokkal, társintézménnyel. 

 

folyamatos 

 

gyógypedagógusok 

pszichológusok 

 

5. Napló, dokumentáció és az INYR vezetése. folyamatos gyógypedagógusok 

pszichológusok 

6. Félévi beszámoló készítése, statisztikai 

adatszolgáltatás. 

2019. január gyógypedagógusok 

pszichológusok 

7. Intézményi kérésre félévi szülői értekezleten 

való részvétel. 

2019. január gyógypedagógusok 

 

8. Részvétel a munkaközösségi 

foglalkozásokon, szakmai team-en a 

kollégák tájékoztatása a hallottakról. 

 

folyamatos 

 

gyógypedagógusok 

 

9. Év végi mérések, értékelések elkészítése, 

szülők tájékoztatása; beszámoló készítése az 

elvégzett munkáról 

2019. június gyógypedagógusok 

 

10. Naplók, belívek, INYR-ben csoportok 

lezárása. 

2019.  

augusztus 31. 

gyógypedagógusok 

pszichológusok 

 

7.3 Korai fejlesztés és gondozás 

A tevékenységet végző szakemberek 

 Tóthné Babó Szilvia - gyógypedagógus  

 Szabó Zoltánné - gyógypedagógus  

 a logopédiai ellátást igány szerint Rajna Jánosné biztosítja 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A korai fejlesztés feladatellátásának 

szervezése, koordinálása, órarendek 

kialakítása.  

 tagintézmény-

igazgató, szakmai 

helyettes  

gyógypedagóguso

k  

tagintézmény-

igazgató  

 

2018. 

szeptember 1. 

tagintézmény-

igazgató    

gyógypedagógusok 

2. Státuszmérés, egyéni fejlesztési tervek 

készítése. 

2018. 

szeptember 15. 

tagintézmény-

igazgató    
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gyógypedagógusok 

3. Az ellátás megvalósítása. folyamatos tagintézmény-

igazgató    

4. Kapcsolattartás a szülőkkel, 

társintézményekkel. 

folyamatos gyógypedagógusok 

5. Napló, dokumentáció és az INYR vezetése. folyamatos gyógypedagógusok 

6. Részvétel a munkaközösségi 

foglalkozásokon, szakmai team-en a 

kollégák tájékoztatása a hallottakról. 

folyamatos gyógypedagógusok 

7. Félévi beszámoló készítése, statisztikai 

adatszolgáltatás 

 

2019. január gyógypedagógusok 

8. A felülvizsgálati dokumentáció elkészítése, 

megküldése a megyei szakértői 

bizottságnak. 

2019. június gyógypedagógusok 

9. Év végi beszámoló készítése. 

 

2018.június 

15. 

gyógypedagógusok 

10. Nyári ellátás megszervezése. 2019. június 

15- augusztus 

31. 

mb.tagintézmény-

igazgató    

11. Értékelő lapok elkészítése, a fejlesztési 

dokumentáció lezárása. 

2019.  

augusztus 31. 

gyógypedagógusok 

 

7.4 Logopédiai ellátás 

A tevékenységet végző szakemberek:  

 Rajna Jánosné – logopédus (Kunhegyes, Tomajmonostora) 

 Ecsekiné Moldvai Julianna – nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus (Tiszabura) 

 Magyarné Erdei Márta – nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus, logopédus hallgató 

(Tiszagyenda, Tiszaroff) 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Szülői értekezlet tartása, szülők 

tájékoztatása a szűrések eredményéről.  

2018. szeptember logopédusok 

2.  

KOFA - szűrővizsgálatok előkészítése, 

 ütemezése. 

 tagintézmény-

igazgató, szakmai 

helyettes  

gyógypedagóguso

k  

tagintézmény-

igazgató  

 

 

2018. szeptember  

 

mb. 

tagintézmény-

igazgató   

3. Hiányzó Szól-e szűrések befejezése és a 

részletes logopédiai vizsgálatok elvégzése, 

logopédiai vizsgálati vélemény elkészítése, 

szülők tájékoztatása a vizsgálat 

eredményéről.  

 

2018. október 

logopédusok                         

4. Csoportalakítás, logopédiai terápiák 

megkezdése az elkészített részletes 

logopédiai vizsgálat alapján.  

2018. október logopédusok 
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5. 3 évesek kötelező szűrővizsgálatának 

lebonyolítása. – 1. ütem 

2018.október logopédusok 

6. Kapcsolattartás a szülőkkel, konzultáció 

biztosítása. 

folyamatos logopédusok 

7. Napló, dokumentáció és az INYR 

vezetése. 

folyamatos logopédusok 

8. A munkaközösségi foglalkozásokon 

készített emlékeztető alapján tájékozódás 

az elhangzottakról, az információk 

beépítése a szakmai munkába. 

folyamatos logopédusok 

9. Félévi beszámoló készítése, statisztikai 

adatszolgáltatás. 

 

2019. január logopédusok 

10. 3 évesek kötelező szűrővizsgálatának 

lebonyolítása. – 2. ütem 

2019. január logopédusok 

11. Év végi beszámoló készítése. A 2019/20. 

tanévre vonatkozó SZÓL-E? szűrések 

végzése. 

2019.június logopédusok 

12. Év végi értékelés, a dokumentáció 

lezárása. 

 

2019. június 15. logopédusok 

 

7.5 Gyógytestnevelés 

A tevékenységet végző szakember 

 Sághy Judit - gyógytestnevelő 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A szűrővizsgálati eredmények alapján 

csoportalakítás. 

Órarend és a tornaterem beosztásának 

egyeztetése az oktatási intézményben. 

Gyógytestnevelés napló megnyitása.  

 tagintézmény-

igazgató, szakmai 

helyettes  

gyógypedagóguso

k  

tagintézmény-

igazgató  

 

2018. 

szeptember 

gyógytestnevelő 

2. Napló, dokumentáció és az INYR vezetése. folyamatos gyógytestnevelő 

3. A munkaközösségi foglalkozásokon készített 

emlékeztető alapján tájékozódás az 

elhangzottakról, az információk beépítése a 

szakmai munkába. 

folyamatos gyógytestnevelő 

4. Félévi beszámoló készítése, statisztikai 

adatszolgáltatás 

2019. január gyógytestnevelő 

5. Év végi beszámoló készítése. 

 

2019.június gyógytestnevelő 

6. Év végi értékelés, a dokumentáció lezárása. 2019. június 

15. 

gyógytestnevelő 

 

7.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

A tevékenységet végző szakemberek:  

 Tóthné Babó Szilvia- gyógypedagógus 

 megbízási szerződéssel dolgozó pszichológus  
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Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Kapcsolatfelvétel az oktatási 

intézményekkel, csoportszervezés. 

2018. 

szeptember 

mb.tagintézmény-

igazgató    

2. Önismereti csoport indítása 2018. 

október 

gyógypedagógus 

pszichológus 

3. Tanácsadás szülőknek – igény szerint folyamatos mb.tagintézmény-

igazgató    

4. Konzultációs lehetőség biztosítása 

pedagógusoknak – igény szerint 

folyamatos mb.tagintézmény-

igazgató    

5. Dokumnetáció, INYR vezetése folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

6. Bementi mérések végzése- igény szerint folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

7. Félévi beszámoló elkészítése 2019. január gyógypedagógus 

pszichológus 

8. Kimeneti mérések végzése – igény szerint folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

9. Év végi beszámoló elkészítése, 

tapasztalatok, eredmények összegzése 

2019. június  gyógypedagógus 

pszichológus 

 

8. Általános szakszolgálati feladatok: 

Időszak Feladat Határidő Felelős 

Augusztus - munkatervkészítés 

- BTMN kontroll vizsgálatok ütemezése 

- eszközök ellenőrzése, dekorációkészítés 

- nyári munka értékelése 

- kapcsolatfelvétel az ellátási 

kötzetünkbe tartozó nevelési-oktatási 

intézményekkel 

- dokumentációk lezárása (nevelési 

tanácsadás) 

- INYR lezárása (szükség szerint) 

- megbízási szerződéssel dolgozó 

kollégákkal óraszámok egyeztetése, a 

szerződéskötéshez szükséges személyes 

adatok bekérése 
 

augusztus 

30. 

 

 

 

 

 

augusztus 

31.  

 

 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

 

 

szakalkalmazottak 

 

 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

Szeptem-

ber 

Alakuló tanévnyitó értekezlet:  

- munkaterv ismertetése és az éves 

önértékelési terv elfogadása; órarendek 

összeállítása, véglegesítése;  

- ellátás megszervezése; adminisztrációs 

tudnivalók 

- -munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 

- -űzriadó 

- Óvodai szülői értekezletek tartása 

(prevenciós csoportokban) – igény 

szerint 

szept. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

folyamat

os 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

 

 

 

 

 

szakalkalmazottak 

mb. tagintézmény 

igazgató 
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- órarend szerinti foglalkozások 

beindítása 

- fejlesztési naplók, külívek megnyitása 

- szakmai team megbeszélések beindítása 

- fejlesztési tervek készítése 

- pszichológiai terápiák, pedagógiai 

- fejlesztések beindítása 

Október - KIR statisztika készítése 

- fejlesztési tervek ellenőrzése 

- BTMN kontroll vizsgálatok szervezése 

az ütemtervnek megfelelően 

- a beérkező alapvizsgálatok folyamatos 

beosztása 

október 

15. 

 

folyamat

os 

 

 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

November - hospitálás fejlesztő órákon, terápiákon 

- naplók, adminisztráció ellenőrzése 

- INYR vezetésének ellenőrzése 

- team megbeszélések 

folyamat

os 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

 

December - félévi zárás előkészítése 

- statisztika, beszámolók 

- dekoráció aktualizálása 

 

folyamat

os 

mb. tagintézmény 

igazgató 

szakalkalmazottak 

Január - félévi beszámoló készítése 

- félévi értekezlet 

- szakfeladatonkénti félévi statisztika 

készítése 

- félévi munka ellenőrzése, összegzése a 

beszámolók alapján 

- órarendek aktualizálása,  

- iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése 

- fejlesztési és haladási naplók, 

adminisztráció ellenőrzése 

- INYR vezetésének ellenőrzése 

- munkaterv időarányos teljesítésének 

ellenőrzése 

- éves szabadságok előzetes tervezése 

Főigazgat

óság 

utasítása 

szerint  

 

 

 

 

 

folyamat

os 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

 

szakalkalmazottak 

 

 

 

 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

szakalkalmazottak 

Február - szakmai dokumentációk, naplók, 

adminisztráció ellenőrzése 

- team megbeszélések 

- hospitálás fejlesztéseken, terápiákon 

- INYR vezetésének ellenőrzése 

- -iskolaérettségi vizsgálatok beosztása, 

ütemezése, azok szervezése külső 

helyszíneken 

folyamat

os 

 

 

ütemterv 

szerint 

 

 

 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

Március - intézmények kiértesítése a 2019/2020. 

tanév 

- felülvizsgálati felterjesztésekről 

- igény szerint részvétel iskolai nyílt 

napokon, vagy óvodai beiskolázással 

2019.  

március 

14. 

 

mb. tagintézmény 

igazgató 
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kapcsolatos megbeszéléseken, szülői 

értekezleteken 

Április - szakmai dokumentációk, naplók, 

adminisztráció ellenőrzése 

- hospitálás fejlesztéseken, terápiákon 

- INYR vezetésének ellenőrzése 

- szakvélemények ellenőrzése 

folyamat

os 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

Május - szakmai dokumentációk, naplók, admi-

nisztráció ellenőrzése 

- team megbeszélések 

- hospitálás fejlesztő órákon, terápiákon 

- INYR vezetésének ellenőrzése 

- szakvélemények ellenőrzése 

- csapatépítő tréning szervezése 

- nyári szabadságok előzetes tervezése 

- nyári vizsgálati rend tervezése 

- nyári tábor szervezése 

- logopédiai szűrések lebonyolítása 

folyamat

os 

 

 

 

 

május 

vége 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

 

 

 

szakalkalmazottak 

 

gyógypedagógusok 

Június - Tanév végi értekezlet  

- év végi statisztika készítése 

szakterületenként 

- éves beszámoló elkészítése,  

- szabadságolás, nyári munkarend 

- megtervezése, beosztás elkészítése 

- dokumentáció rendezése 

- adminisztratív feladatok lebonyolítása 

- nyári vizsgálati rend kialakítása, 

behívások elkészítése 

- a terápiákon részt vett gyerekek 

fejlődésének értékelése 

- nyári munkarend kialakítása 

- nyári tábor szervezése 

- konzultáció a szülőkkel, óvónőkkel 

- év végi értékelés, 

- Forgalmi- és Munkanaplók lezárása, 

- leadása 

- logopédiai szűrések lebonyolítása 

- Pedagógus nap 

 

június 15. 

 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szakalkalmazottak 

 

 

 

 

Július - folyamatos nyitvatartás biztosítása 

- dokumentációk rendezése 

- INYR ellenőrzése 

- beérkezett BTMN kontroll kérő lapok 

- összesítése, hiánypótlások bekérése 

folyamat

os 

mb. tagintézmény 

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

Augusztus - folyamatos nyitvatartás biztosítása 

- a következő tanév előkészületei 

- államigazgatási eljárások indítása 

szükség szerint 

- fejlesztő foglalkozások a nyitva tartó 

óvodákban 

folyamat

os 

 

mb. tagintézmény 

igazgató 

szakalkalmazottak 
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- -tanácsadás, lehetőség szerinti ellátásba 

vétel a szakszolgálat segítségét 

kérőknek 

- következő tanév feladatainak, szakmai 

munkájának tervezése 

 

9. Team megbeszélések terve: 

A szakmai team megbeszéléseket kedd délutánonként 13:30-15:30 óra között tartjuk. 

 Minden alkalommal érintendő témák: 

- aktualitások, felmerülő problémák, szervezési feladatok 

- szakmai kérdések, esetmegbeszélés 

- megyei munkaközösségek témáival kapcsolatos belső tudásmegosztás 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. - Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése 

- Munkaszervezési és a tanévindítással 

kapcsolatos feladatok, órarend 

megbeszélése 

- A szakértői bizottsági tevékenység 

protokolljának áttekintése; vizsgálati 

anyagok rendszerezése 

- A KOFA szűrővizsgálat előkészítése, 

beépítése a gyakorlatba 

2018. 

szeptember 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2. - Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése 

- A nevelési tanácsadás szakmai 

dokumentációjának áttekintése 

- Szűrések, terápiák tapasztalatainak 

megbeszélése. 

- Statisztikai adatszolgáltatás előkészítése 

2018. 

október 

mb. tagintézmény-

igazgató 

 

gyógypedagógusok 

3. - Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése 

- A korai fejlesztéssel kapcsolatos 

tapasztalat-csere  

- Az intézményvezetőknek tartandó 

műhelyfoglalkozás előkészítése 

- „Mikulásváró” előzetes szervezése 

2018. 

november 

mb. tagintézmény-

igazgató 

 

gyógypedagógusok 

4. - Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése 

- IÉV vizsgálati prtokoll áttekintése 

- KOFA szűrések előkészítése 

- Karácsonyi ünnepséggel kapcsolatos 

szervezési feladatok megbeszélése 

2018. 

december 

mb. tagintézmény-

igazgató 

 

5. - Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése 

- Félévi munka értékelése; eredmények, 

nehézségek 

2019. 

január 

mb. tagintézmény-

igazgató 
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- Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése, 

ütemezése 

- Kerekasztal beszélgetés előzetes 

szervezése, előkészítése 

6. - Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése 

- Szakszolgálatok hete rendezvényeinek 

előkészítése 

- Szervezési feladatok 

 

2019. 

február 

mb. tagintézmény-

igazgató 

 

gyógypedagógusok 

7. - Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése 

- Szakszolgálatok hete rendezvényeinek 

szervezése 

- Pedagógusoknak tartandó műhely előzetes 

szervezése 

- EFOP 3.1.6 pályázat keretében tartandó 

konferencia előzetes szervezési feladatai 

2019. 

március 

mb. tagintézmény-

igazgató 

 

gyógypedagógusok 

8. - Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése 

- Műhelyfoglalkozás szervezése 

- Tehetséges gyerekek kvíz vetélkedőjének 

előkészítése 

2019. 

április 

mb. tagintézmény-

igazgató 

 

gyógypedagógusok 

9. - Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése 

- Szól-e? szűrések előkészítése 

- Prevencióban részesülők kimeneti 

mérésének előkészítése, értékelése 

- Éves munka szorgalmi időszakának zárása 

2019. 

május 

mb. tagintézmény-

igazgató, 

gyógypedagógusok 

10. Tanézvzárás, beszámolók,  

nyári munkavégzés szervezése,  

a következő tanév előkészítése 

2019. 

június 

mb. tagintézmény-

igazgató, 

gyógypedagógusok 

 

10. Fórumok, továbbképzések: 

A tanév során figyelemmel kísérjük és igyekszünk kihasználni a szakmai fejlődésünket szolgáló 

továbbképzéseket, fórumokat, melyeken, a szabadon választható továbbképzés (2 nap) terhére 

veszünk részt, valamint teljesítjük az EFOP 3.1.6 pályázatban vállalt képzéseinket. 

 

Ssz. Szakember neve Rendezvény, fórum, képzés megnevezése 

1. Zsidóné Kádár Terézia WISC-IV tanfolyam 

2. Zsidóné Kádár Terézia Okoskocka képzés 1-2-3 modul 

3. Tóthné Babó Szilvia Okoskocka képzés 1-2-3 modul 

4. Szabó Zoltánné Okoskocka képzés 1-2-3 modul 

5. Zsidóné Kádár Terézia Tanulj velünk számolni! Diszkalkulia?  (60 óra) 

6. Tóthné babó Szilvia Neuro-szenzomotoros képzés (TSMT) 240 óra 
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11. Tervezett saját műhelymunkák a 2018/2019. tanévre: 

Ssz. A műhelyfoglalkozás témája Időpont Felelős 

1. Szakértői bizottsági tevékenységgel, 

vizsgálati kérelmekkel kapcsolatos 

tudnivalók intézményvezetőknek 

 

2018. november 28. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

2. „Mikulásváró” a korai fejlesztésben 

részesülő gyerekekkel és szüleikkel 

2018. december 10. Tóthné Babó 

Szilvia 

3. „Siker? Kudarc- tegyünk együtt a korai 

iskolaelhagyás ellen!” –workshop 

pedagógusoknak EFOP 3.1.6 pályázat 

keretében 

2019. január 30. Víghné Károlyi 

Katalin 

4. Kerekasztal beszélgetés a korais 

ellátással kapcsolatban érintetteknek 

(védőnők, családsegítő szolgálat 

dolgozói, szakszolgálati dolgozók) 

2019. február 20. Tóthné Babó 

Szilvia 

Szabó Zoltánné 

5. „Játszunk együtt!”- családi nap a 

prevencióban részesülő gyerekekkel és 

szüleikkel 

2019. május 22. Szabó Zoltánné 

 

12. Tagintézmény nyitvatartási rendje: 

Tagintézményünk a törvényi előírásoknak megfelelően folyamatosan működik. Az őszi, téli, 

tavaszi és nyári szünetekben korlátozott szakember létszámmal biztosítjuk a szakszolgálat 

elérését. 

Nyitvatartás:  

- Hétfő- Csütörtök: 7:30-16:00 óráig 

- Péntek: 7:30-13:30 óráig 

- Rendkívüli esetekben a Főigazgató által engedélyezett rend szerint tartunk nyitva.  

 

13. Tagintézményi ügyelet tervezése: 

A szakalkalmazottak ügyeleti beosztás szerint nem látnak el ügyeletet, de a tagintézményben 

nyitvatartási időben lehetőség szerint minden esetben tartózkodik szakalkalmazott. 

A tagintézmény-igazgató távolléte esetén (pl. szaktanácsadói nap), a szakmai helyettes, vagy 

egy kijelölt szakalkalmazott látja el az ügyeleti feladatokat. 

A tagintézmény nyitva tartási idején túl tartott rendezvények, foglalkozások esetén a 

tagintézmény-igazgató által kijelölt személy tart ügyeletet. 

 

14. Tervezett tanácsadás:  

Ssz. Tanácsadás ideje Tanácsadó szakember 

neve 

Tanácsadási terület/témakör 

 1. Igény szerint Tóthné Babó Szilvia  

Korai fejlesztés Szabó Zoltánné 

 2. Igény szerint Tóthné Babó Szilvia Nevelési tanácsadás 

/prevenció, részképesség 

fejlesztés 
Szabó Zoltánné 

 3. Igény szerint Benics Kálmánné Nevelési tanácsadás/pszichés 

gondozás Vighné Károlyi Katalin 

 4. Igény szerint Tóthné Babó Szilvia Tehetséggondozás 

Zsidóné Kádár Terézia 
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 5. 

 

Igény szerint 

Rajna Jánosné  

  Logopédia Ecsekiné Moldvai 

Julianna 

Magyarné Erdei Márta 

 6. Előre egyeztetett 

időpontban 

Pályaválasztás 

munkacsoport 

szakembere 

Pályaválasztási Tanácsadás 

 

15. Vezetői belső ellenőrzési terv: 

15.1 A tagintézmény igazgató folyamatos, általános ellenőrzési feladatai 

Ellenőrzött terület Ellenőrzés 

időpontja 

Ellenőrzött kolléga Ellenőrzés 

formája 

Munkaterv időarányos 

teljesítése és az 

ütemezett feladatok 

megvalósulása 

havonta - dokumentumelemz

és 

Munkarend, órarendek 

pontos betartása 

folyamatos minden szakalkalmazott dokumentum 

megtekintése 

Esetforgalom ellenőrzése  

 

hetente minden szakalkalmazott dokumentum 

megtekintése 

Kötelező óraszámok 

teljesítése 

havonta minden szakalkalmazott dokumentum 

megtekintése 

Megbízási szerződéssel 

dolgozó munkatársak 

munkaigazolásai 

havonta Benics Kálmánné 

Vighné Károlyi Katalin 

Ecsekiné Moldvai 

Julianna 

Magyarné Erdei Márta 

Rajna Jánosné 

Sághy Judit 

 

dokumentum 

megtekintése 

Ügyviteli, 

adminisztrátori 

tevékenységek 

ellenőrzése 

havonta Nagy Szabina 

Tóth Ildikó 

iktatás, törzskönyv, 

dokumentumok 

Takarítás, tisztaság, 

higiénés szabályok 

betartásának ellenőrzése 

folyamatos Nagy Andrásné veszélyes hulladék 

nyilvántartása, 

tisztaság 

ellenőrzése 

 

Tárgyi eszközök 

munkavé-delmi 

szempontú ellenőrzése 

negyedévente                  - megtekintés, 

kipróbálás 

 

15.2 A tagintézmény igazgató szakmai munkára vonatkozó ellenőrzési feladatai 

Ellenőrzött 

szakterület 

Ellenőrzött kolléga 

neve 

Ellenőrzés időpontja Ellenőrzés formája 

 

 

 

 

Tóthné Babó Szilvia 

 

 

folyamatos 

szakértői vélemények, 

nyílvántartó kartonok, 
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Szakértői 

bizottsági 

tevékenység 

 INYR vezetésének 

ellenőrzése 

I.félév – 1alkalom látogatás szakértői 

vizsgálaton 

II.félév – 1alkalom látogatás szakértői 

vizsgálaton 

 

 

 

Szabó Zoltánné 

folyamatos szakértői vélemények, 

nyílvántartó kartonok, 

INYR vezetésének 

ellenőrzése 

I.félév –  

 2 alkalom 

látogatás szakértői 

vizsgálaton 

II.félév –  

2 alkalom 

látogatás szakértői 

vizsgálaton 

Csíkné Gábli Erika 

 

folyamatos szakértői vélemények, 

INYR vezetésének 

ellenőrzése 

 

 

Nevelési 

tanácsadás 

 

Tóthné Babó Szilvia 

 

2018. október 15. fejlesztési tervek 

ellenőrzése 

I.félév – 1alkalom óralátogatás 

II.félév – 1alkalom óralátogatás 

Félévente  

1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció 

ellenőrzése 

 

Szabó Zoltánné 

 

2018. október 15. 

fejlesztési tervek 

ellenőrzése 

I.félév – 2alkalom óralátogatás 

II.félév – 2alkalom óralátogatás 

Félévente  

1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció 

ellenőrzése 

 

Terápiás munka: 

Benics Kálmánné 

Vighné Károlyi 

Katalin 

Félévente  

1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció 

ellenőrzése 

 

 

Korai 

fejlesztés 

 

 

 

 

 

 

Tóthné Babó Szilvia 

 

2018. október 15. fejlesztési tervek 

ellenőrzése 

I.félév – 1alkalom óralátogatás 

II.félév – 1alkalom óralátogatás 

Félévente  

1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció 

ellenőrzése 

 

 

Szabó Zoltánné 

 

2018. október 15. 

fejlesztési tervek 

ellenőrzése 

I.félév –  

2 alkalom 

óralátogatás 
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II.félév –  

2 alkalom 

óralátogatás 

Félévente  

1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció 

ellenőrzése 

 

 

Logopédia 

 

 

Rajna Jánosné 

2018. szeptember 30. naplók megnyitása, 

adminisztráció 

ellenőrzése 

Félévente  

1 alkalom 

óralátogatás 

Félévente  

1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció 

ellenőrzése 

 

Ecsekiné Moldvai 

Julianna 

 

2018. szeptember 30. 

naplók megnyitása, 

adminisztráció 

ellenőrzése 

Félévente  

1 alkalom 

óralátogatás 

Félévente  

1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció 

ellenőrzése 

 

 

Magyarné Erdei 

Márta 

 

2018. szeptember 30. 

naplók megnyitása, 

adminisztráció 

ellenőrzése 

Félévente  

1 alkalom 

óralátogatás 

Félévente  

1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció 

ellenőrzése 

 

A kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, 

tanulók 

gondozása 

 

 

Tóthné Babó Szilvia 

 

I.félév – 1alkalom óralátogatás 

II.félév – 1alkalom óralátogatás 

Félévente  

1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció 

ellenőrzése 

 

 

Gyógytestne-

velés 

 

 

Sághy Judit 

2018. szeptember 30. napló megnyitása, 

adminisztráció 

ellenőrzése 

Félévente  

1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció 

ellenőrzése 

 

A vezetői belső ellenőrzésről (óralátogatás, dokumentáció ellenőrzése) jegyzőkönyv készül, 

melyben megfogalmazásra kerülnek a javaslatok és a fejlesztő célú értékelés. 
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16. A Tehetséggondozás Évének és a Pedagógiai Szakszolgálatok Hetének összevont 

programterve  

Ssz Rendezvény megnevezése Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja Felelőse(i) 

1. Szakmai 

műhelyfoglalkozás a 

Tiszafüredi és a Karcagi 

Tagintézményekkel – A 

tehetségkoordinátori 

feladatellátás 

bemutatása    (Tiszafüred, 

Kunhegyes, Karcag) 

2019. március 5.  

(Pedagógiai 

Szakszolgálatok 

Hetéhez 

kapcsolódva) 

szakalkalma-

zottak 

Karcagi 

Tagintézmény 

2. Kreatív fejlesztő játékok 

készítése egyszerű 

anyagokból 

2019. március 4. 

(Pedagógiai 

Szakszolgálatok 

Hetéhez 

kapcsolódva) 

szülők Tóthné Babó 

Szilvia 

Szabó 

Zoltánné 

3. Nyílt foglalkozások – 

betekintés a szakszolgálati 

munkába 

2019. március 6.  

(Pedagógiai 

Szakszolgálatok 

Hetéhez 

kapcsolódva) 

 

szülők 

Tóthné Babó 

Szilvia 

Szabó 

Zoltánné 

4. Tehetségről 

pedagógusoknak 

2019. április 10. 

 

pedagógusok Zsidóné Kádár 

Terézia 

5. Kvíz/vetélkedő tehetséges 

gyerekeknek 

2019. április 29. tanulók Tóthné Babó 

Szilvia 

Szabó 

Zoltánné 

 

17. Egyéb: 

17.1 Belső kapcsolatok 

 Szolnoki Tankerületi Központ 

 JNSZPSZ Főigazgatósága, Székhelyintézmény és Tagintézményei 

 JNSZMPSZ Tiszafüredi és Karcai Tagintézmény (közös rendezvények) 

 JNSZMPSZ Tiszafüredi és Törökszentmiklósi Tagintézmény, Fegyverneki Telephely 

(óraadó szakemberek) 

 JNSZMPSZ munkaközösségei  

 

17.2 Külső kapcsolatok 

 -Kunhegyes járás oktatási intézményei (bölcsődék, óvodák, iskolák) 

 Kunhegyes járás Gyermekjóléti Szolgálatai, Védőnői Szolgálatok, Gyermekorvosok 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala 

 Kunhegyes Város Önkormányzata 

 

17.3 Egyéb szakmai feladatok 

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek Műhelyfoglalkozásán az alábbi beosztás szerint: 

 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 156 

 
 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Nevelési Tanácsadás Szabó Zoltánné Tóthné Babó Szilvia 

Logopédiai ellátás - Zsidóné Kádár Terézia 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés, oktatás és gondozás 

Szabó Zoltánné Tóthné Babó Szilvia 

Szakértői bizottsági tevékenység Tóthné Babó Szilvia Szabó Zoltánné 

Zsidóné Kádár Terézia 

 

Kiemelten tehetséges gyermekek, 

tanulók gondozása, Pályaválasztási 

munkaközösség 

Zsidóné Kádár Terézia Tóthné Babó Szilvia 

Intézményi Önértékelési 

munkacsoport 

Zsidóné Kádár Terézia - 

Gyógytestnevelés - - 

Iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai ellátás 

- - 

 

18. Tagintézményi saját innovációk: 

A tagintézményi innovációkat az EFOP 3.1.6 pályázat keretében a pályázati időtervben 

rögzített módon valósítjuk meg az alábbiak szerint: 

Ssz Program megnevezése Időpont Felelős 

1. Szakmai konzultáció a Mezőtúri Tagintézmény 

korai intervenciós és fejlesztő 

munkaprogramjának, mint jó gyakorlatának 

megismerése 

2018. 

október 10. 

Mezőtúri 

Tagintézmény 

2. „Tanuljunk tanulni” – tanulásmódszertan csoport 

általános iskolásoknak 

2018. 

október- 

2019. 

február 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

 

3. „Siker? Kudarc- tegyünk együtt a korai 

iskolaelhagyás ellen!” –workshop 

pedagógusoknak 

2019. január Víghné Károlyi 

Katalin 

3. Egész napos konferencia a „Korai iskolaelhagyás” 

témában 

2019.  

május 15. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Tóthné Babó 

Szilvia 

Szabó Zoltánné 

Tóth Judit 

4. „A pedagógusok figyelmének felhívása az 

ADHD-ra. BULLYING-ra felhívó jelekre – 

konferencia a Jászberényi Tagintézmény 

szervezésében 

2019. 

március 21. 

Jászberényi 

Tagintézmény 

5. „Baj van a gyerekemmel?” szakmai 

tapasztalatszerzés a Tiszafüredi Tagintézménynél 

2019. 

augusztus 

23. 

Tiszafüredi 

Tagintézmmény 
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19. A tagintézmény szakmai napjainak tervezése: 

Ssz Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja Helyszín 

1. Karácsonyi ünnepség, 

évértékelés, évzáró 

munkaértekezlet 

2018.  

december 14.  

szakszolgálati 

dolgozók 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 

2. Szakmai 

műhelyfoglalkozás a 

Tiszafüredi és a 

Karcagi 

Tagintézményekkel –  

A tehetségkoordinátori 

feladatellátás 

bemutatása     

 

2019.  

március 05.  

 

szakszolgálati 

pedagógusok 

Karcagi, 

Kunhegyesi és 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

közösen 

Karcagi 

Tagintézmény 

3. Csapatépítés, szakmai 

tanulmánnyal 

egybekötve 

kb. 2019. május  szakszolgálati 

dolgozók 

tervezés alatt 

5. Pedagógusnapi 

ünnepség, évzáró 

munkaértekezlet, 

évértékelés 

2019. június 25. szakszolgálati 

dolgozók 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 

 

20. A Kunhegyesi Tagintézmény személyi feltételei, 2018/2019. tanév 
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1.  Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

     +   + 

2.  Tóthné 

Babó 

Szilvia 

     +   - 

3.  Szabó 

Zoltánné 

     +   - 

4.  Rajna 

Jánosné 

      +   

5.  Ecsekiné 

Moldvai 

Julianna 

      +   

6.   Magyarn

é Erdei 

Márta 

      +   
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7. Beni

cs 

Kál

mán

né 

       +   

8.  Vígh

né 

Káro

lyi 

Katal

in 

       +   

9.     Sá

gh

y 

Jud

it 

   +  

 

 

 

10.  Tóth 

Judit 

      óraadó 

(5óra) 

  

11. Csík

né 

Gábl

i 

Erika 

       óraadó 

(4 óra) 

  

 

 

VII.5 A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény 

Imréné Cselóczki Andrea 

tagintézmény-igazgató 

 

1. Bevezetés: 

1.1 Általános célok 

A pedagógiai szakszolgálatok működését szabályozó törvények előírásainak, a fenntartói 

elvárásoknak, a szakszolgálat saját dokumentumainak és az önértékelési kézikönyvnek 

megfelelő működés biztosítása mellett a szakmai követelményeknek való teljes körű 

megfelelés. A 2018/2019-as tanévben kiemelt szerepet kap a „Tehetséggondozás éve”. 

 

1.2 Tagintézményi és telephelyi saját célok 

 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.   

 A szülőkkel, nevelési-oktatási intézményekkel való együttműködési, támogatási rendszer 

továbbfejlesztése. 

 Az új INYR megismerése, szakszerű, pontos vezetése. 

 A munkatársak egyenletes terhelésének biztosítása. 

 A szakmai biztonság, kiszámíthatóság megteremtése. 
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 Szakmai napok és megbeszélések során a szakmai továbbképzések tapasztalatainak 

megosztása, a szakmai megújulás lehetőségének biztosítása. 

 Az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes” – A kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi 

Központban című pályázatban vállalt feladataink pontos végrehajtása. 

  

2. Tagintézmény személyi feltételei: 

 6 főállású gyógypedagógus 

 1 fő 10 órában megbízási szerződéssel alkalmazott logopédus 

 2 főállású pszichológus (1 fő várhatóan novembertől tartós táppénzre megy)  

 1 fő gyógytestnevelő 

 6 fő gyógytestnevelő megbízási szerződéssel a szükséges óraszámban 

 2 fő gyógytestnevelő részfoglalkoztatásban 

 1 fő Dévény-gyógytornász megbízási szerződéssel 

 1 fő gyógypedagógus megbízási szerződéssel (heti 4 órában) 

 1 fő szakszolgálati titkár 

 közcélú foglalkoztatott: 1 fő, napi 8 órában  

 1 főt napi 4 órában alkalmazunk megbízási szerződéssel takarítói feladatokra 

 

3. Tagintézmény/telephely tárgyi feltételek: 

Tiszaföldvár Malom utca 1. II. emelet iratkezelő telephely:  

A tárgyi feltételek nagy része megfelel a törvényi feltételeknek. A vezetői és ügyviteli iroda, a 

tanári szoba, a váróterem, a vizsgálóhelység, a nevelési tanácsadó szoba, logopédiai szoba és 

korai fejlesztő szoba mindegyike igényel még bővítést az elkövetkezendőkben. Szükséges lesz 

etetőszék, eltakarható tükör és több vizsgáló, fejlesztő és terápiás eszköz beszerzése.  

Kunszentmárton Kölcsey út 7. tagintézmény: csupán 47m2 területű. Az ellátandó feladat 

azonban elsősorban itt vár megvalósításra. Korai fejlesztést itt nem tudunk biztosítani a 

feltételek és a helyhiány miatt, vannak olyan hátrányos kistelepülések melyekről tiszaföldvári 

telephely nem, vagy csak nehezen közelíthető meg, ezért a korai fejlesztés nem tud 

megvalósulni az arra rászoruló kliensnél, vagy nem rendszeres a gyermek korai ellátása a 

nehézségek miatt.  A korai ellátásra szoruló gyermekek létszáma folyamatosan emelkedik, mely 

sürgeti a korai fejlesztő terem kialakítását a kunszentmártoni telephelyen, sajnos a 2017-2018-

es tanévben tervezett költözés meghiúsult.  

Mindkét épületben nagy hiányosságokkal küzdünk az informatikai eszközök terén, a hálózat 

gyenge, ezek fejlesztésére fontos hangsúlyt fektetünk a 2018/19-es tanévben. Amennyiben az 

EFOP-3.1.6. pályázatban tervezett eszközök továbbra sem érkeznek meg, a munkavégzésünk 

akadályozva van. (jelenleg összesen egy működő asztali gépünk és egy laptopunk van az 

iratkezelő telephelyen)  

Infrastruktúra: A tiszaföldvári és a kunszentmártoni feladatellátási helyek között a közlekedés 

elsősorban személygépkocsival megoldható, ugyanis a vasútállomás minkét városban nagyon 

messze található, a volánbusz viszont kerülő útvonalon (Tiszakürt irányába) és viszonylag 

ritkán indít járatokat, így egy adott napon csak a személygépkocsival rendelkező kollégák 

tudnak mindkét helyen feladatot ellátni. 

Tagintézményünk rendelkezik egy személygépkocsival, aminek segítségével a logopédus 

kolléga a tömegközlekedéssel alig megközelíthető településeken biztosítja a logopédiai ellátást.  
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4. Tagintézmény/telephely által ellátott települések:  

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

Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas. 

 

5. A tagintézmény tanév során megvalósítandó feladatai: 

5.1 Szakértői bizottsági tevékenység 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése 2018. 

szeptember 30. 

szakalkalmazotti 

közösség 

2. A kontrollvizsgálatok szervezése folyamatos Imréné Cselóczki Andrea 

3. Alap-, illetve kiegészítő vizsgálatok 

beosztása 

folyamatos Imréné Cselóczki Andrea 

4. Szakértői vélemények elkészítése folyamatos a vizsgálatban résztvevő 

kollégák 

5. Szakértői vélemények ellenőrzése folyamatos Imréné Cselóczki Andrea 

6. Szakértői vélemények postázása folyamatos Herbályné Prunyek Éva 

7. Félévi beszámoló elkészítése 2019. január Imréné Cselóczki Andrea 

8. Év végi beszámoló elkészítése 2019.június Imréné Cselóczki Andrea 

9. Felülvizsgálati terv elkészítése 2019.augusztus 

25. 

Imréné Cselóczki Andrea 

 

5.2 Nevelési tanácsadás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A beérkező pszichés esetek 

ütemezése 

folyamatos Kovács Dóra 

2. Terápiák biztosítása, pszichológiai 

vizsgálatok végzése, pszichológiai 

szakvélemény készítése 

folyamatos Kovács Dóra 

3. Egyéni fejlesztési naplók folyamatos 

aktualizálása és vezetése 

folyamatos Kovács Dóra 

4. Adminisztráció, INYR vezetése folyamatos Kovács Dóra 

5. Tanácsadás szülőknek, 

pedagógusoknak, más 

szakembereknek igény szerint 

folyamatos Kovács Dóra 

6. A kiemelten tehetséges gyermekek, 

tanulók gondozása igény szerint (a 

meghatározott órakeretben) 

folyamatos Kovács Dóra 

7. Félévi beszámoló elkészítése 2019. január Kovács Dóra 

8. Belső esetmegbeszélés folyamatos Kovács Dóra 

9. Nevelési tanácsadás szakmai 

munkaközösségi foglalkozáson való 

részvétel, kollégák tájékoztatása az 

aktualitásokról 

folyamatos Kovács Dóra 

10. Iskolapszichológiai szakmai 

munkaközösségi foglalkozáson való 

részvétel, kollégák tájékoztatása az 

aktualitásokról 

folyamatos Kovács Dóra 

11. Év végi beszámoló elkészítése 2019.június Kovács Dóra 
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Egyéni fejlesztési naplók lezárása, 

gyermekek értékelése 

 

5.3 Korai fejlesztés és gondozás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Órarendek elkészítése 2018.szeptember 

10. majd 

folyamatos 

Deli Gabriella 

    

2. Folyamatos ellátás szervezése, 

biztosítása 

folyamatos Deli Gabriella 

3. Naplók vezetése, adminisztráció, 

INYR 

folyamatos Deli Gabriella 

4. Szakértői vélemények 

érvényességének felülvizsgálata 

folyamatos Deli Gabriella 

5. Félévi beszámoló elkészítése 2019.január Deli Gabriella 

6. Korai fejlesztett gyermekek 

értékelésének elkészítése 

2019. augusztus 

30. 

Deli Gabriella 

7. Év végi beszámoló elkészítése 2019.június Deli Gabriella 

 

 

5.4 Logopédiai ellátás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

  1. Logopédiai szűrések vizsgálatok, 

logopédiai csoportok kialakítása 

2018. augusztus, 

szeptember 

Szaszkóné Gala Katalin 

Ghyczy Tamás 

Kósáné Kulik Sára 

Gál Nóra 

  2. Logopédiai szakvélemény készítése 2018. szeptember, 

október 

Szaszkóné Gala Katalin 

Ghyczy Tamás 

Kósáné Kulik Sára 

Gál Nóra 

  3. Logopédiai fejlesztő foglalkozások folyamatos Szaszkóné Gala Katalin 

Ghyczy Tamás 

Kósáné Kulik Sára 

Gál Nóra 

  4. Naplók vezetése, adatszolgáltatás, 

INYR 

folyamatos Szaszkóné Gala Katalin 

Ghyczy Tamás 

Kósáné Kulik Sára 

Gál Nóra 

  6. Munkaközösségi foglalkozásokon 

aktív részvétel  

folyamatos Gál Nóra 

  7. Félévi beszámoló elkészítése 2019. 

január 

Szaszkóné Gala Katalin 

Ghyczy Tamás 

Kósáné Kulik Sára 

Gál Nóra 

  8. Év végi beszámoló elkészítése 

 

2019.  

június 

Szaszkóné Gala Katalin 

Ghyczy Tamás 
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5.5 Gyógytestnevelés 

 

Ssz. 

Feladat Határidő Felelős 

1. A gyógytestnevelés ellátás 

megszervezése.  

Egyeztetés a védőnőkkel az 

aktuális névsorról. Szűrővizsgálati 

eredmények alapján csoportok 

kialakítása. 

2018. szeptember Hatvani Rózsa 

2. Az órarend, az eszközszükséglet és a 

tornaterem beosztásának egyeztetése 

a nevelési-oktatási intézményekben. 

Öltözési és tisztálkodási lehetőségek 

felmérése. Tanmenetek elkészítése 

2018. szeptember Hatvani Rózsa 

3. Az osztályfőnökök, szülők, tanulók 

tájékoztatása. Állapot felmérés.  

Pes planus esetén a gyakorlatok 

kiadása. 

2018. szeptember Hatvani Rózsa 

4. Az 1., 5. és 9. évfolyamon október 

15-ig kiszűrt tanulók ellátásba vétele 

a meglévő csoportokba. 

2018. október Hatvani Rózsa 

5. Gyógytestnevelés tevékenység: 

ellátás orvosi javaslat alapján. 

A szakmai elvárásoknak, a törvényi 

előírásoknak való teljes körű 

megfelelés 

folyamatos Hatvani Rózsa 

6. Félévi beszámoló elkészítése 2019.január Hatvani Rózsa 

7. Dokumentáció készítése  

(gyógytestnevelési napló, beérkező 

kliens dokumentációjának 

áttekintése, heti létszám jelzése;  

E-napló, INYR vezetése, rész-

statisztika, beszámoló; munkaidő 

nyilvántartás). 

A tanulók hiányzásainak (heti), 

érdemjegyeinek (havi) összesítése, 

megküldése az oktatási 

intézményeknek. 

Félévi és tanév végi mérés, 

értékelés, összesítések, értékelések 

(I. kompetencia, 2.szp., 3. indikátor/ 

II. komp., 3. szempont, 1. indikátor).  

A következő nevelési évre 

vonatkozó beutalók bekérése. 

Változások jelentése, az ellátás, a 

dokumentációk lezárása. 

folyamatos Hatvani Rózsa 

Kósáné Kulik Sára 

Gál Nóra 
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8. Szakmai együttműködés, kapcsolat- 

tartás az iskolaorvossal, védőnővel, 

osztályfőnökkel, testnevelőkkel; 

segítségadás. Team-munka a kliens 

ellátásában érintett partnerekkel, 

társintézményekkel. 

Esetmegbeszélések szülőkkel, 

pedagógusokkal, tanulókkal.  

Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt 

nap az iskolák /feladat ellátó helyek 

munkarendjéhez igazodóan. 

Tanácsadás, tájékoztatás. 

folyamatos Hatvani Rózsa 

9. Aktív közreműködés a szakszolgálati 

és a megyei szakmai munkaközösség 

munkájában 

folyamatos Hatvani Rózsa 

10. Év végi beszámoló elkészítése 2019. június Hatvani Rózsa 

 

5.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Kapcsolatfelvétel az intézményekkel 2018. szeptember Tehetséggondozó 

koordinátor 

2. Tanácsadás Szülőknek – igény szerint folyamatos Tehetséggondozó 

koordinátor 

3. Konzultációs lehetőség biztosítása 

tehetséggondozást végző 

pedagógusoknak – igény szerint 

folyamatos Tehetséggondozó 

koordinátor 

4. Év végi beszámoló elkézítése 2018. június Tehetséggondozó 

koordinátor 

 

6. Általános szakszolgálati feladatok: 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaterv elkészítése 2018.augusztus 30. Imréné Cselóczki 

Andrea 

2. Jogszabályi háttér áttekintése, 

módosítások követése 

folyamatos minden 

szakalkalmazott 

3. Órarendek elkészítése, terembeosztás 

elkészítése 

2018.szeptember 10. minden 

szakalkalmazott 

4. Nyomtatványok felülvizsgálata 2018.szeptember Imréné Cselóczki 

Andrea 

5. Új szakalkalmazott mentorálásának 

megszervezése, mentorálási terv 

elkészítése 

2018.szeptember Imréné Cselóczki 

Andrea 

6. Az új INYR megismerése, 

tapasztalatcsere 

2018.október 30. Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

7. Team megbeszélések terve: 

Team megbeszéléseinket hétfői napokon 14.00. órakor tartjuk. A teamek témája igazodik a 

székhelyintézmény értekezleteinek tartalmához. A kollégáknak itt van lehetőségük közvetlen 
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átadni a munkaközösségi értekezleten szerzett tapasztalataikat, a továbbképzéseken szerzett 

ismereteiket. A teamek szerves részét képezik az aktualitások, szükség esetén 

esetmegbeszélések, melyek időpontjáról és tartalmáról jegyzőkönyvet készítünk.  

 

Ssz. Teamen feldolgozandó témák Team időpontja Felelős 

  1. Terápiás eszköztár bővítése  2018. szeptember Gál Nóra 

  2. Iskolaérettségi vizsgálatok protokollja 2018 december Imréné Cselóczki 

Andrea 

3.  KOFA használatának gyakorlati 

bevezetése 

2018. október Szaszkóné Gala 

Katalin 

4.  Szakértői vizsgálatok protokollja 2018. október Imréné Cselóczki 

Andrea 

5.  Pedagógiai Szakmai Hetek program- 

megbeszélés 

2019. február Imréné Cselóczki 

Andrea 

6.  A tehetséggondozás tagintézményi 

tapasztalatai 

2019. március Tehetséggondozást 

végző szakember 

 

8. Fórumok, továbbképzések: 

Ssz. Szakember neve Rendezvény, fórum, képzés megnevezése 

     

1 

Kovács Dóra ELTE, Tanácsadó szakpszichológus szakirányú 

továbbképzés 

2 Deli Gabriella Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai 

ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai. 

3 Imréné Cselóczki Andrea Szorongós csoport vezetése kognitív-

viselkedésterápiás program keretében -

módszertan és elmélet. 

4 Deli Gabriella 1.A dinamikus szenzoros integrációs terápia 

elmélete (60 óra)  

OM 100004/304/2011 

2.Szenzoros integrációs terápiák: saját élményű 

csoport (30 óra)  

 OKM 82/31/2012 

3.Szenzoros integrációs terápiák: 

esetfeldolgozó csoport (2x30 óra)  

 OKM 82/221/2012 

5 Hatvani Rózsa Mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 0-8 éves 

korosztály számára 

6 Szaszkóné Gala Katalin A diszlexia megelőzése-az értő olvasás 

előkészítése Tanulási képességek fejlesztése 6-

10 éves korban az értő olvasás érdekében 

7 Hatvani Rózsa DSZIT 

8 Imréné Cselóczki Andrea, Hatvani 

Rózsa, Kovács Dóra 

Alkotó-fejlesztő meseterápia 

9 Deli Gabriella BBMM Baranyi féle thai masszázs babáknak 

10 Deli Gabriella Csecsemőmasszázs oktató, 

11 Szaszkóné Gala Katalin A diszlexia megelőzése-az értő olvasás 

előkészítése Tanulási képességek fejlesztése 6-

10 éves korban az értő olvasás érdekében 
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12 Deli Gabriella Huple speciális balanszterápia – a kora 

gyermekkori intervencióban 

13 Imréné Cselóczki Andrea Okoskocka képzés 

14 Kovács Dóra Autogén tréning és szimbólum terápia 

15 Szaszkóné Gala Katalin, Gál Nóra MLSZSZ, Démoszthenész konferencia, 

szakdolgozatvédés, államvizsga 

 

9. Tervezett saját műhelymunkák a 2018/2019. tanévre: 

Ssz. A műhelyfoglalkozás témája Időpont Felelős 

1 Az iskolai problémák megelőzése a 

gyógypedagógus szemszögéből 

2018. szeptember Deli Gabriella 

2 A magatartás és viselkedésproblémával 

küzdő gyermekek nevelésének korszerű 

lehetőségei 

2018. szeptember Imréné Cselóczki 

Andrea 

3 Irány az iskola program tapasztalatai 2018. szeptember Deli Gabriella 

4 Kihez forduljak? Problémák esetén 

kompetens segítő szakemberek 

bemutatása gyakorlatiasan. 

2018. szeptember Fazekas-Dávid 

Dóra 

5 Jó gyakorlatok a tehetséggondozás terén A pedagógiai 

szakszolgálatok 

hete idejében 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

6 Tehettséggondozás Kunszentmárton járás 

óvodáiban 

A pedagógiai 

szakszolgálatok hete 

idejében 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

10. Tagintézményi ügyelet tervezése: 

Ssz. Ügyelet ideje Ügyeletes szakember neve 

  1. Hétfő 13.00-16.00. Szombatiné Emese 

  2. Kedd 13.00-16.00. Deli Gabriella 

  3. Szerda 13.00-16.00. Hatvani Rózsa 

  4. Csütörtök 13.00-16.00. Ghyczy Tamás 

  5. Péntek 11.00-13.00. Imréné Cselóczki Andrea 

 

11. Tagintézmény nyitvatartási rendje: 

Tiszaföldvár Malom u. 1. II. emelet: 

hétfő :   7.30-16.30 

Kedd– csütörtök:      7.30-16.00 

péntek:     7.30-13.00 

 

12. Tervezett tanácsadás: 

Ssz. Tanácsadás ideje Tanácsadó 

szakember neve 

Tanácsadási 

terület/témakör 

1. Minden csütörtök 13.00-14.00. Hatvani Rózsa Gyógytestnevelés 

2. Minden hétfő 13.00-14.00.  Szaszkóné Gala 

Katalin 

Logopédiai 
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13. Vezetői belső ellenőrzési terv: 

Ssz. VBEt végző 

vezető neve 

VBE 

időpontja 

Ellenőrzött 

kolléga neve, 

szakterülete 

Ellenőrzés formája 

1. Imréné Cselóczki 

Andrea 

2017. 

november 

Szaszkóné Gala 

Katalin. logopédia 

Óralátogatás Hospitálás 

2. Imréné Cselóczki 

Andrea 

2019.Január Ghyczy Tamás 

logopédia 

Óralátogatás Hospitálás 

3. Imréné Cselóczki 

Andrea 

2019. február Gál Nóra logopédia Óralátogatás Hospitálás 

4. Imréné Cselóczki 

Andrea 

2019. március Hatvani Rózsa 

gyógytestnevelés 

Óralátogatás Hospitálás 

5. Imréné Cselóczki 

Andrea 

2019 április Deli Gabriella 

Korai fejlesztés 

Óralátogatás Hospitálás 

6. Imréné Cselóczki 

Andrea 

2019.április Kovács Dóra 

Nevelési 

tanácsadás 

Interjú, 

dokumentumelemzés 

7. Imréné Cselóczki 

Andrea 

2019. május Szombatiné 

Prohánszka Emese 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Óralátogatás 

Hospitálás, Interjú, 

dokumentumelemzés 

 

 

14. A tagintézmény igazgató folyamatos ellenőrzési feladatai: 

Folyamatos ellenőrzést igényel  

- a levelezés figyelemmel kisérése,  

- a munkaidő nyilvántartás,  

- a naplók ellenőrzése,  

- az INYR kitöltése,  

- a takarítás minősége,  

- valamint az iratkezelés szabályainak pontos betartása. 

 

15. A Tehetséggondozás Évének és a Pedagógiai Szakszolgálatok Hetének összevont 

programterve  

 

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja Felelőse 

1. Tehetséggondozás 

Kunszentmárton járás 

óvodáiban 

Szakmai 

délután 

Tehetséggondozást 

végző pedagógusok 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

 Jó gyakorlatok a 

tehetséggondozás 

terén 

Műhelymunk

a 

Tehetséggondozást 

végző pedagógusok 

Imréné Cselóczki 

Andrea 
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16. Egyéb: 

16.1 Belső kapcsolatok  

Belső kapcsolatainknak megőrzése egyik alappillére tagintézményünk működésének. A jó 

gyakorlatok megismerése, a közös feladatok, a tudásmegosztások és a hatékony működést 

segítő ötletek által válik a részből egész és az egészből rész.  

  

16.2 Külső kapcsolatok 

Részt veszünk az év folyamán szerveződő szakszolgálati /iskolai programokon pl. 

hagyományőrző napok, szakmai- és sportrendezvények. Igyekszünk jó szakmai kapcsolatot 

ápolni minden külső, belső partnerrel, kollegával. Külső kapcsolataink megőrzése fontos 

célkitűzése tagintézményünknek. 

 

16.3 Egyéb szakmai feladatok 

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek Műhelyfoglalkozásán az alábbi beosztás szerint: 

 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Nevelési Tanácsadás Kovács Dóra Szombatiné Prohánszka Emese 

Logopédia Gál Nóra Szaszkóné Gala Katalin 

Iskolapszichológia Kovács Dóra  

Tehetséggondozás Ghyczy Tamás  

Szakértői Bizottsági tevékenys. Szaszkóné Gala Katalin Imréné Cselóczki Andrea 

Gyógytestnevelés Hatvani Rózsa  

Korai fejlesztés Deli Gabriella Szombatiné Prohánszka Emese 

IÖNCS Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szaszkóné Gala Katalin 

 

VII.6 A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény 

Bencsik Mária Bernadett 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. Bevezetés: 

1.1 Pedagógiai szakszolgálati általános célok 

Fontos a törvényi előírásoknak és a fenntartó elvárásainak való megfelelés, amelynek 

változásait a vezetőn kívül minden munkatárs figyelemmel kíséri. Továbbá az SZMSZ-ben 

rögzített egységes működési filozófiának és az Önértékelési Csoport által kijelölt 

folyamatoknak való megfelelés. 

Elsődleges a diagnosztikai és terápiás feladatok szempontjából való szakmai megfelelés. 

Célunk a kliensek érdekeinek szem előtt tartása, támogatása, szándékunk az ellátottak 

életvezetési, fejlődési és tanulási esélyeinek javítása. 
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1.2 Pedagógiai szakszolgálati-tagintézményi speciális célok 

Elkötelezettek vagyunk a prevenció és a szakmai alaposság iránt a munkánk során. Igyekszünk 

megtartani és tovább növelni Járásunkban a szakszolgálati munka elismertségét, 

működésünkkel törekszünk erősíteni a kapcsolattartást a kliensekkel és szüleikkel, nevelőikkel, 

valamint a társintézményekkel. Szeretnénk kihasználni a támogató kisközösségi adottságokat, 

amelyek hosszabb távon is elősegítik a hatékony működést. Telephelyünkön otthonos 

környezetet tudtunk kialakítani a klienseink számára. Erősségeinket feltétlenül megtartjuk. A 

korai fejlesztés terén szeretnénk továbbvinni a kialakult gyakorlatot, a logopédiai ellátás 

területén bővültek a lehetőségeink szintén bővítjük a prevenciós lehetőségeket. Nagyon fontos 

eredmény a főállású pszichológus munkatárssal való idei bővülés. Ezáltal cél a nevelési 

tanácsadásban a szakmai repertoár kínálat bővítése. Továbbra is biztosítunk lehetőséget a 

kliensek számára fórumok formájában a minél szélesebb körű tájékoztatásra, tanácsadásra. A 

Tehetséggondozás Éve kapcsán új járási tehetség koordinátorunk fórumot tart és segít a 

Regionális Szakszolgálati Konferencia szervezésében, amelyet e téma köré fűzünk fel. 

 

2. A Mezőtúri Tagintézmény személyi feltételei: 

S
sz. 

P
szich

o
ló

g
u

s 

G
y
ó
g
y

-

p
ed

a
g
ó
g
u

s 

K
o
n

-d
u

k
to

r 

F
ejlesz

tő
p

ed
a
g

ó
g
u

s 

G
y
ó
g
y
test-

n
ev

elő
 

T
eh

etség
k

o
o
r-

d
in

á
to

r 

P
á
ly

a
v
á

-

la
sztá

si 

ta
n

á
csa

d
ó

 

F
ő
 á

llá
sú

/fő
 

M
eg

b
ízá

si 

szerző
d

éses/fő
 

R
észm

u
n

-

k
a
id

ő
s / fő

 

S
za

k
v
izsg

á
ja

 

v
a
n

, n
in

cs 

(+
, -) 

1. 1 1      1   + 

2. 1       1   - 

3.  1      1   - 

4.  1      1   + 

5.   1     1   + 

6.  1      1   + 

7.  1      1   - 

8.  1       1   - 

9.  1 

hallg

ató 

     1   + 

1

0. 

   1  1  1   + 

1

1. 

 1 

hallg

ató 

     1   - 

1

2. 

 1 

hallg

ató 

     1   - 

1

3. 

 1       1  + 

1

4. 

1        1  + 

1

5. 

    1     1 + 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 169 

 
 

1

6. 

    1     1 + 

 

2.1 A tervezett időszakban az intézményben dolgozók 

 Főállásban: 

- 1 teljes állású ügyviteli alkalmazott 

- 1 félállású ügyviteli alkalmazott 

- 1 technikai munkatárs 

 Közfoglalkoztatottként: 

- Betöltésre vár, nem találunk személyében, végzettségében és motivációjában 

alkalmas jelöltet. 

 

A munkatervet és a beszámolókat a tagintézmény-igazgató készíti a jogszabályok, protokollok 

alapján, a korábbi tapasztalatok és eredmények, valamint a későbbi lehetőségek mérlegelésével 

és elemzésével. A kollegákkal közös aktuális eseti megbeszélések, valamint heti team-

megbeszélések alkalmával is tervezzük és szervezzük a szakmai munkát, a kliensi igényeknek 

és a törvényi lehetőségeinknek megfelelően, egyenletes terhelést biztosító munkarend alapján 

dolgozunk. Az eltérő vélemények mérlegelésére és megbeszélésére hangsúlyt fektetünk. Ha új 

ötlet merül fel, soron kívül e-mailen, telefonon is gyakran egyeztetünk. 

 

 Az ellátási körzetünkbe tartozó nevelési-oktatási intézménytípusok: 

- 2 bölcsőde     

- 7 óvoda - 15 telephelyen 

- 5 általános iskola – 9 telephelyen 

- 4 középiskola 

Az előző évi adatok alapján ezen intézmények megközelítőleg 5000 gyermeke és tanulója közül 

a forgalmi napló alapján 1500 gyermek és családja vette igénybe Tagintézményünk 

szolgáltatásait valamely tevékenységi területen. 

 

3. A tárgyi feltételek: 

Önálló városközponti épületünk a Szolnoki Tankerületi Központ és Mezőtúr Város 

Önkormányzata közös erőfeszítéseinek jóvoltából, ahol méltó helyszín biztosítható a 

szakszolgálati tevékenységek számára. A belvárosi telephelyünk folyamatosan szépül, fejlődik. 

Minden munkatársunk számára van optimálisan elegendő hely a munkavégzéshez, a kliensek 

nyugodt környezetbe érkezve fogadhatják szolgáltatásainkat. Az udvar rendezett, viszont a 

kívülről felújított épület vakolata pereg a szigetelés hiánya miatt, ennek helyreállítását a 

kivitelező Intézményellátó Kft. garanciális javítás keretében vállalta, amely munkálatokat 

ősszel tudják elkezdeni. Nagyon szép rámpa került kialakításra, már nem jelent nehézséget a 

klienseink fogadása. A vihar által megrongált tető, falfestés és kerítés helyreállítása a nyár 

folyamán megvalósult. Jelenleg folyamatban van még szúnyoghálók készítése és felszerelése. 

A bejárati kiskapu felújításra szorul, a későbbiekben szeretnénk a szélesítését és a javítását, 

illetve a nyári karbantartás keretében tervezett belső parkoló kialakítása még várat magára, a 

kivitelező vállalkozó már tervbe vette a munkálatokat. A belső terünk sokat fejlődött, néhány 

új bútorral bővültünk, ám a régieket sem tudjuk nélkülözni. Az informatikai ellátottságunk a 

tankerület által is fejlődött tavaly további egy asztali számítógéppel, jelenleg az eddig meglévő 

2 és a korábbi adomány laptopokkal el tudjuk látni a feladatunkat ezen a téren. 

Vizsgálóeszközeink megfelelő számban vannak, a terápiás eszközeink azonban hiányosak. A 

korai fejlesztés területén jó az ellátottság, a logopédia, a nevelési tanácsadás és a prevenció 

területén szeretnénk új, speciális fejlesztő eszközöket igényelni. Terveinkben szerepel a 
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pályázati forrásból igényelt eszközök (székek, Snoezelen eszközök, neuro-hidroterápiás 

célokra kád a korai fejlesztéshez) beépítése, elhelyezése, majd hosszabb távon a mosdók, a 

folyosóburkolat (linóleum), illetve a fűtés korszerűsítésének igénye. További távlati terv a 

nyílászárók cseréje. 

 

A Mezőtúri Tagintézmény által ellátott települések: Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, 

Mezőhék. 

 

4. A pedagógiai szakszolgálati tagintézmény általános, a tanév során megvalósítandó 

feladatai: 

 

4.1 Szakértői bizottsági tevékenység 

Fő feladat a szűrő-, részletes logopédiai, IÉV, kontroll-, illetve a beérkező alapvizsgálatok 

törvényességi keretek és a tervezett rend szerinti lebonyolítása. A járásban előre megtervezett 

kontrollvizsgálati terv alapján zajlik a munka párhuzamosan az alapvizsgálatokkal és a 

szűrésekkel. 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése 2018. szeptember 30. szakalkalmazotti 

közösség 

2. A kontrollvizsgálatok szervezése. folyamatos Bencsik Mária 

Bernadett 

3. Alap-, illetve a kiegészítő 

vizsgálatok beosztása és az 

időpontok, értesítések kiadása. 

folyamatos Bencsik Mária 

Bernadett 

4. Vizsgálati eszközök rendezése, 

kontrollja. 

folyamatos szakalkalmazotti 

közösség 

5. Iskolaérettségi vizsgálatok 

előkészítése. 

2018. december 15. Bencsik Mária 

Bernadett 

6. Iskolaérettségi vizsgálatok 

megszervezése, lebonyolítása, 

szakértői vélemények elkészítése. 

2019. január 31. Bencsik Mária 

Bernadett 

7. Intézmények tájékoztatása a 

felterjesztések határidejéről és 

rendjéről. 

2019. március 14. Bencsik Mária 

Bernadett 

8. Statisztika elkészítése az ellátási 

területekről az intézményünkben. 

2019. június 20. Bencsik Mária 

Bernadett 

 

4.2 Nevelési tanácsadás 

A Mezőtúri Tagintézmény állományának bővülésével szélesebb spektrumú repertoárt 

szeretnénk nyújtani a klienseink számára. Terveink között szerepel a középiskolai populáció 

számára meghirdetni kívánt önismereti csoportfoglalkozások, illetve a korai fejlesztésben 

részesülő családok számára szülőcsoport működtetése. Feladatunk a nevelési tanácsadás 

területén, hogy pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai támogatást, fejlesztést és terápiás 

gondozást nyújtsunk a rászoruló gyermeknek, tanulónak és szüleiknek a járásban. Az óraadó 

szakpszichológus kolléganő nagy segítség a kiegészítő pszichológiai vizsgálatok 

tesztfelvételeinek értékelésében, a nevelési tanácsadásban, a tehetségprogramunkban, illetve az 

új szakmai programoknál a megvalósításban. A szakértői bizottsági tevékenység pszichológiai 
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vizsgálatainak területe már kevésbé terhelt, és a nevelési tanácsadásban is előrehaladtunk a 

terápiás munka ellátásában. 

A jelenleg megvalósuló tanácsadás típusok során a nevelési tanácsadásban a pszichológusok 

tevékenysége mellett igény és kapacitás függvényében minden gyógypedagógus, a 

konduktorunk, a fejlesztőpedagógus és a gyógytornász is részt vesz. A tanácsadás alkalmai 

előre tervezetten, ám igény szerint esetileg, egyéni illetve is fórum formában is megvalósulnak 

az intézményünkben. Az óvodai prevenciós foglalkozások munkatársaink által a szűrések után 

indulnak annak eredménye függvényében. A legtöbb helyen az óvodák biztosítanak a 

foglalkozásokra alkalmas helyiséget, de a tagintézményben is rendelkezésre állnak 

foglalkoztatók, ahol megvalósulhatnak az előre egyeztetett, rendszeres támogató alkalmak. 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Kiscsoportos tanulástechnikai 

prevenciós csoportok kialakítása, a 

fejlesztés folytatása. 

2018. szeptember 

12. 

Szőke Lilla 

2. A pszichológiai gondozásban az 

időpontok egyeztetése, az ellátás 

folytatása. 

2018. szeptember-

október 2. 

Bencsik Mária 

Bernadett 

3. A pszichológiai nevelési tanácsadásban 

a tinédzsereknek szóló önismereti 

foglalkozások meghirdetése. 

2018. október 8. Tóth Rita 

4. Szülőcsoport a korai fejlesztésben 

meghirdetése. 

2018. november 

24. 

Bencsik Mária 

Bernadett 

5. Szülői tanácsadó fórum. 2019. május 24. Szőke Lilla 

(A szervezés közös 

feladat, egyeztetés 

team-

megbeszélésen.) 

 

4.3 Korai fejlesztés és gondozás 

Szeretnénk fenntartani az ezen a területen elért eredményeinket a korai felismerés és tanácsadás 

jelentőségének tekintetében. Szakembereinkkel továbbra is tervezzük a jelzőrendszer tagjaival 

való konzultációkat a tünetek felismerése témájában. Részt tervezünk venni partnereink által 

szervezett programokon, pl.: Családsegítő konferencia, Járási védőnői konferencia. 

Ezen a tevékenységi területen a partneri igények és a munkarend alapján szintén minden 

munkatársunk dolgozik. Továbbra is törekszünk a szakmai munka igényességét és a szülőkkel 

kialakított jó kapcsolatot is fenntartani. Korai fejlesztésben 24 gyermek van egyéni ellátásban 

intézményünknél a jelenlegi adatok alapján. A konduktív ellátás a korai fejlesztés keretein belül 

valósul meg a gyerekeknél. Ebből 8 gyerek vesz részt komplex ellátásban, amely a mozgás és 

kognitív képességek támogatása mellett a kommunikációs képességek erősítését is jelenti. 

Továbbra is részesülnek majd a gyermekek és szüleik intézményünknél tanácsadásban a korai 

fejlődés megsegítése témában, pillanatnyilag 14 gyermek és családja él ezzel a lehetőséggel. 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Órarendek felülvizsgálata, a 

folyamatos ellátás szervezése, 

biztosítása, dokumentáció 

felülvizsgálata. 

Szeptember 4-től, 

majd folyamatosan 

Csete Olga 
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2. „Őszülő” a 

korai fejlesztésben részesülők 

műhelyfoglalkozása 

2018. október 8. Csete Olga 

3. Belső tudásmegosztás-más 

tagintézmények meghívása a 

korai fejlesztés programunk 

bemutatása céljából. 

2018. október 10. Fekécsné Szabó Anita 

4. „Mikulás” a korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek és szüleik 

számára 

2018. december 6. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

5. „Farsangi móka” a korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek és szüleik számára 

2019. február 9. Szőke Lilla 

6.  „Locsolkodó I.” 

műhelyfoglalkozás a korai 

fejlesztésben részesülőknek 

2019. április 17.  Csete Olga 

7.  „Tavaszoló I.” 

műhelyfoglalkozás a korai 

fejlesztésben részesülőknek 

2019. április 30. Fejes Nikoletta 

8. „Játékos kavalkád” a korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek és szüleik számára 

2019. május 24. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

9. „Vízparty II.” 

műhelyfoglalkozás a korai 

fejlesztésben részesülőknek 

2019. június 6. Bencsik Mária 

Bernadett 

 

4.4 Logopédiai ellátás 

Ezen a területen a 2018/2019. tanévben is tudjuk folytatni a szélesebb körű ellátást klienseink 

számára, mivel szakembergárdánk a hallgatókkal stabil a tagintézménynél. A logopédiai 

szűrővizsgálatok májusban elkezdődtek, illetve augusztus végétől a terv szerint zajlanak, majd 

a részletes vizsgálatokra is sor kerül a tagintézményünkben. A fejlesztéseket valószínűleg idén 

is el tudjuk kezdeni a megfelelő időben, mint a korábbi években, és folyamatosan valósul meg 

az ellátás. 

A Pedagógiai Szakszolgálatok Hete lehetőséget ad majd számunkra, hogy a prevenciós 

tevékenységünket is tovább folytassuk, tájékoztató fórumon tudjuk felhívni a szülők figyelmét 

a téma fontosságára. Folytatódik a három évesek szűrővizsgálata, így továbbra is 

megvalósíthatjuk egyik alapvető szakmai prevenciós célunkat. 

Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá az egységes és szakszerű dokumentáció vezetésére, amelyek 

havonta kerülnek ellenőrzésre a rendszeres tagintézményi értekezleteken. Rendszeresen részt 

veszünk az óvodai szülői értekezleteken, amelyek nagy érdeklődésre tartanak számot a szülők 

körében. 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés 

1. Órarendek felülvizsgálata, a 

részletes logopédiai 

vizsgálatok, a folyamatos 

ellátás szervezése, biztosítása, 

dokumentáció felülvizsgálata. 

Szeptember 

4., majd 

folyamatos 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

Bencsik Mária 

Bernadett/kéthavont

a dokumentáció 
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2. Szűrések (KOFA3 és 5 évesek 

szűrése) összesítése, az óvodák 

értesítése. 

Szeptember 

25. 

Józsáné 

Gombos 

Katalin, 

Fekécsné 

Szabó 

Anita 

Bencsik Mária 

Bernadett 

szeptember 25. 

3. Az ellátás megkezdése, 

órarendek kialakítása. 

Október 1. Józsáné 

Gombos 

Katalin 

Bencsik Mária 

Bernadett október 1. 

4. Félévi összesítés, órarendek 

felülvizsgálata. 

2019. Január 

26. 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

Bencsik Mária 

Bernadett 

2019. január 31. 

5. KOFA3 szűrés adatbekérése, 

majd a levezetése 

2019. január 

26., majd 

folyamatosan 

február 15-ig. 

Bagdán 

Kata 

Bencsik Mária 

Bernadett 

2019. február 18. 

6. 5 évesek szűrése adatbekérése, 

a szűrés megkezdése 

2019. május 

15., majd 

folyamatos 

beosztás 

szerint 

Bagdán 

Kata 

Bencsik Mária 

Bernadett 

2019. június 9. 

7. Év végi összesítés, órarendek 

felülvizsgálata. 

2019. Május 

31. 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

Bencsik Mária 

Bernadett 

2019. június 9. 

 

4.5 Gyógytestnevelés 

A gyógytestnevelés keretein belül főállású szakember intézményünknél a járásban nincs. 

Részmunkaidőben a továbbiakban is 2 kolléga fogja ellátni a feladatot az általános iskolákban 

3-3 órában. A kapcsolattartás rendszere kialakult. 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Létszám egyeztetése. szeptember 4. tagintézmény-

igazgató szakmai 

helyettese 

2. Órarendek bekérése, naplók 

megnyitása. 

szeptember 14. tagintézmény-

igazgató 

3. Konzultációk, ellenőrzés. január 31. tagintézmény-

igazgató 

4. Naplók lezárása, összesítés 

bekérése 

május 31. tagintézmény-

igazgató 

5. Következő tanévi várható létszám 

adatbekérése 

június 15. tagintézmény-

igazgató szakmai 

helyettese 

 

4.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

Ebben a tanévben új munkatársunk szakvizsgázik a tevékenységi terület témájában, aki a már 

szakvizsgázott munkatársak mentorálásával látja el a feladatot két járásban (Mezőtúr és 
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Tiszaföldvár). A feltérképezés alapján 4 órában látjuk el a tevékenység igényeit. A 

tehetségtámogatás szakszolgálati intézményi feladatai közül helyi szinten megvalósul: 

 a korai tehetségfelismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori 

megjelenését figyelembe vesszük, 

 a gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további 

megsegítésre irányítás, amennyiben kettős terhelésű (SNI, BTMN) gyermekről van 

szó, 

 önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére (ez 

fontos terv volt korábban is, a pszichológus bővüléssel ez is meg tud valósulni), 

 tanácsadás a szülőnek, 

 konzultáció a pedagógusok részére, 

 közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése, 

 bemeneti és kimeneti mérések elvégzése. 

 

A Tehetségazonosítás Éve programjaihoz kapcsolódva szeretnénk megtartani II. Regionális 

Szakszolgálati Konferenciánkat a tanévben más tagintézményekkel összefogva és felhasználva 

egymás tapasztalatait. 

Ssz Feladat Határidő Felelős 

1. Az igények felmérése, felülvizsgálata. szeptember 4. Fejes Nikoletta 

2. Az azonosítási feladatok beosztása az 

igények alapján. 

szeptember 14. Fejes Nikoletta 

3. Intézmények tájékoztató egyeztetése. folyamatos Fejes Nikoletta 

4. Beszámoló a munkaközösség munkájáról 

a munkatársaknak. 

január 26. Fejes Nikoletta 

5. A Tehetség Éve keretében szervezett 

tagintézményi műhelymunka szervezése 

március 18. Fejes Nikoletta 

6. Regionális Konferencia szervezése a 

tehetség témakörben 

május 15. Fejes Nikoletta 

7. Tanév végi összesítés elkészítése. május 31. Fejes Nikoletta 

 

5. Általános szakszolgálati feladatok: 

Ssz Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaterv elkészítése. 2018. augusztus 30. tagintézmény-igazgató 

vagy a szakmai helyettes 

minden esetben 

2. Intézményi évnyitón való 

részvétel 

2018. szeptember 3.  

3. Tagintézményi évnyitó értekezlet 

tartása, munkarendek, felelősségi 

keretek, ügyeleti rend beosztása. 

2018. szeptember 4.  

4. Tűz- és munkavédelmi oktatáson 

való részvétel. 

2018. szeptember 5. 

8.00 

 

5. A főállásúak és az óraadók 

dokumentációjának és 

órarendjének ellenőrzése, naplók 

megnyitása. 

2018. szeptember 

10. 

 

6. Önértékelési, tanfelügyeleti és 

minősítési folyamatok 

2018. október 5.  
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előkészítése, a menetrend 

beosztása. 

7. Tagintézményi programok 

felelőseinek beosztása, 

előkészítése. 

A programok előtt 

egy hónappal. 

 

8. Pályázati teendők megbeszélése. 2018. október 8., 

majd folyamatosan 

 

9. Félévi összesítések bekérése, 

félévi beszámoló elkészítése. 

2019. január 31.  

10. Adatbekérések beosztása. 2019. február 4.  

11. Kontrollvizsgálatok bekérése. 2019. március 14.  

12. Munkaterv szerinti menetrend 

felülvizsgálata. 

2019. május 6.  

13. Év végi összesítés, beszámoló 

elkészítése. 

2019. június 15.  

 

6. Team megbeszélések terve 

Team- megbeszélést minden héten hétfőn, 13.00-14.00 között tartunk. A tagintézmény-

igazgató, vagy szakmai helyettese felelős a megvalósulásért. A témák előre tervezetten a 

fontosabb tennivalók, ezeket mindig kiegészítik az aktualitások. 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Intézményi évnyitót követő szakmai 

megbeszélések csoportos formában. 

2018.09.04. tagintézmény-

igazgató/szakmai 

helyettes 

2. Órarendek egyeztetése, folyamatok 

leírásának átismétlése tevékenységi 

területenként. 

2018.09.10.  

3. Dokumentumok egyeztetése, 

önértékelési feladatok megbeszélése. 

2018.09.17.  

4. Őszi programok előkészítése (Őszülő, 

Belső tudásmegosztás). Statisztikák 

elkészítése. 

2018.09.24.  

6. Ellátás szakmai és órarend egyeztetése.  2018.10.01.  

7. Folyamatok áttekintése. 2018.10.08.  

8. Szabadságterv egyeztetése. 2018.10.15.  

9. Dokumentumellenőrzés, felülvizsgálat. 2018.10.22.  

10. Továbbtanulók órarendjének 

felülvizsgálata. 

2018.10.29.  

11. Mikulás program előkészítése. 2018.11.05.  

12. Félévi összesítés a tevékenységekben. 2018.11.12.  

13. Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése. 2018.11.19.  

14. Komplex ellátás felülvizsgálata. 2018.11.26.  

15. Év eleji összesítés a teendőkről. 2018.12.03.  

16. Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése. 2018.12.10.  

17. Félévi szakmai értekezlet 2018.12.17.  

18. Iskolaérettségi vizsgálatok szervezése. 2019.01.07.  

19. Farsang szervezése. 2019.01.14.  

20. Komplex ellátás felülvizsgálata. 2019.01.21.  
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21. Nevelési tanácsadás szülői fórum 

előkészítése. 

2019.01.28.  

22. Kontrollvizsgálatok tapasztalatai. 2019.02.04.  

23. Nevelési tanácsadás szülői fórum 

előkészítése. 

2019.02.11.  

24. Iskolaérettségi vizsgálatok tapasztalatai. 2019.02.18.  

25. Játékos Kavalkád előkészítése. 2019.02.25.  

26. Komplex ellátás felülvizsgálata. 2019.03.04.  

27. Tevékenységi területek összesítése. 2019.03.11.  

28. Munkaközösségi tevékenységek 

összesítése. 

2019.03.18.  

29. Tavaszoló és Locsolkodó előkészítése. 2019.03.25.  

30. Regionális Konferencia szervezése. 2019.04.08.  

31. Regionális Konferencia szervezése. 2019.04.15.  

32. Szűrések előkészítése. 2019.04.22.  

33. Beszámolók előkészítése. 2019.04.29.  

34. Vízparty előkészítése. 2019.05.06.  

35. Szűrések szervezése. 2019.05.13.  

36. Komplex ellátás felülvizsgálata. 2019.05.20.  

37. Év végi statisztika előkészítése, szakmai 

összegzés. 

2019.06.03.  

38. Nyári ellátás megszervezése. 2019.06.10.  

39. Kontrollvizsgálatok felülvizsgálata, 

nyári teendők meghatározása. 

2019.06.17.  

 

7. Fórumok, továbbképzések: 

Ssz. Szakember neve Rendezvény, fórum, képzés megnevezése 

1. Józsáné Gombos Katalin 

Bagdán Kata 

Matló Anna Fruzsina 

Nagy Anikó 

MLSZSZ Konferencia 

2. Józsáné Gombos Katalin 

Bagdán Kata 

Matló Anna Fruzsina 

Nagy Anikó 

Démoszthenész Konferencia 

3. Józsáné Gombos Katalin 

Bagdán Kata 

Matló Anna Fruzsina 

Debreceni Kenézy Kórház Konferenciája: 

„Logopédiai munka az egészségügyben” 

4. Bencsik Mária Bernadett 

Fadgyas-Székely Orsolya 

Tóth Rita 

EFOP-3.6.1. WISC IV. képzés 

5. Csete Olga 

Fadgyas-Székely Orsolya 

Bagdán Kata 

EFOP-3.6.1. Kinezio-tape tanfolyam 

6. Szőke Lilla, Józsáné Gombos 

Katalin 

Alkotó-fejlesztő meseterápia 

7. Szőke Lilla, Bagdán Kata Huple speciális balanszterápia 
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8. Fadgyas-Székely Orsolya, Bagdán 

Kata 

Autizmussal élő gyermekek célzott 

pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati 

alapjai 

9. Fadgyas-Székely Orsolya, Bagdán 

Kata 

DSZIT 

10. Szőke Lilla, Csete Olga, Bagdán 

Kata 

neuro-hidroterápiás képzés 

11. Csete Olga, Fadgyas-Székely 

Orsolya 

A csecsemő/kisdedkori funkciózavarok 

eredete és gyógyítási lehetőségei a 

perinatális tudomány és a szülő/csecsemő 

pszichoterápia fényében. 

12. Fadgyas-Székely Orsolya Fadgyas-Székely Orsolya JóLenni, etetési és 

evészavarok komplex korai terápiájának 

elméleti és gyakorlati alapja 

13. Bagdán Kata Tanulj velünk számolni! Diszkalkulia? 

Kulcsár-féle terápia 

14. Sipos Mária Dóra, Szőke Lilla, 

Bagdán Kata, Józsáné Gombos 

Katalin 

TSMT 

15. Fadgyas-Székely Orsolya, Bagdán 

Kata 

Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs 

közösségben tapasztalható 

magatartásproblémáinak hatékony 

megoldási stratégiái 

16. Fadgyas-Székely Orsolya, Bagdán 

Kata 

Tanulástechnika 

17. Bencsik Mária Bernadett, Tóth Rita Unit2 képzés 

 

8. Tervezett saját műhelymunkák a 2018/2019. tanévre: 

Ssz. A műhelyfoglalkozás témája Időpont Felelős 

1. „Őszülő” a 

korai fejlesztésben részesülők 

műhelyfoglalkozása 

2018. október 8. Csete Olga 

2. „Mikulás” a korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek és szüleik 

számára 

2018. december 6. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

3. „Farsangi móka” a korai 

fejlesztésben részesülő gyermekek 

és szüleik számára 

2019. február 9. Szőke Lilla 

4.  „Locsolkodó I.” 

műhelyfoglalkozás a korai 

fejlesztésben részesülőknek 

2019. április 17.  Csete Olga 

5.  „Tavaszoló I.” műhelyfoglalkozás 

a korai fejlesztésben részesülőknek 

2019. április 30. Fejes Nikoletta 

6. „Játékos kavalkád” a korai 

fejlesztésben részesülő gyermekek 

és szüleik számára 

2019. május 24. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

7. „Vízparty II.” műhelyfoglalkozás a 

korai fejlesztésben részesülőknek 

2019. június 6. Bencsik Mária Bernadett 
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9. Tagintézményi ügyelet tervezése: 

Ssz. Ügyelet ideje Ügyeletes szakember neve 

1. Hétfő 12.00-16.00 Józsáné Gombos Katalin/Fadgyas-Székely 

Orsolya kéthetente váltásban 

2. Kedd 12.00-16.00 Bagdán Kata/ Matló Anna Fruzsina 

3. Szerda 12.00-16.00 Fejes Nikoletta/Tóth Rita 

4. Csütörtök 12.00-16.00 Szőke Lilla/Nagy Anikó 

5. Péntek 12.00-13.30 Csete Olga/Bencsik Mária Bernadett 

 

10. Tagintézmény nyitvatartási rendje: 

A tapasztalt igények és az ügyeleti napló felülvizsgálata alapján: 

Hétfő-csütörtök: 7.30-16.00 

Péntek: 7.30-13.30 

 

11. Tervezett tanácsadás típusok: 

Ssz. Tanácsadás 

ideje 

Tanácsadó 

szakember neve 

Tanácsadási terület/témakör 

1. egyeztetett 

alkalmakon és 

fórumon 

Bencsik Mária 

Bernadett/Tóth 

Rita/Gecov Gabriella 

pszichológiai nevelési tanácsadás (1-4 

alkalom) és gondozás (4 alkalomtól) 

2. egyeztetett 

alkalmakon 

Fadgyas-Székely 

Orsolya/Fekécsné 

Beregszászi 

Erzsébet/Szőke Lilla 

gyógypedagógiai tanácsadás 

3. a szűrést 

követő 

időszakban, 

illetve 

egyeztetett 

alkalmakon 

Józsáné Gombos 

Katalin/Bagdán Kata 

prevenciós jellegű logopédiai tanácsadás 

szülők számára 

4. egyeztetett 

alkalmakon és 

fórumon 

Csete Olga/Fadgyas-

Székely 

Orsolya/Fekécsné 

Beregszászi 

Erzsébet/Szőke 

Lilla/Józsáné 

Gombos Katalin 

tanácsadás a korai gondozottak és szüleik 

számára 

5. hetente, 

órarend 

szerint 

Fekécsné Szabó 

Anita/Matló Anna 

Fruzsina/Fejes 

Nikoletta/Nagy 

Anikó 

prevenciós foglalkozások óvodásoknak 

6. egyeztetett 

alkalmakon 

Fejes Nikoletta/Tóth 

Rita/Bencsik Mária 

Bernadett 

tanácsadás a tehetségígéretet nevelő szülők 

számára 
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12. Vezetői belső ellenőrzési terv: 

Ssz. VBE-t végző 

vezető neve 

VBE 

időpontja 

Ellenőrzött kolléga 

neve, szakterülete 

Ellenőrzés formája 

1. Bencsik Mária 

Bernadett 

2018. 

szeptember 

19. 

Fekécsné Szabó Anita, 

gyógypedagógus hallgató 

hospitálás, 

dokumentum 

elemzés 

2. Bencsik Mária 

Bernadett 

2018. 

október 27. 

Bagdán Kata, logopédus hospitálás, 

dokumentum 

elemzés 

3. Bencsik Mária 

Bernadett 

2018. 

november 

12. 

Józsáné Gombos Katalin, 

logopédus 

hospitálás, 

dokumentum 

elemzés 

4. Bencsik Mária 

Bernadett 

2018. 

december 1. 

Szőke Lilla, 

gyógypedagógus 

hospitálás, 

dokumentum 

elemzés 

5. Bencsik Mária 

Bernadett 

2019. 

január 26. 

Fejes Nikoletta, 

fejlesztőpedagógus, járási 

tehetség-koordinátor 

hospitálás, 

dokumentum 

elemzés 

6. Bencsik Mária 

Bernadett 

2019. 

február 23. 

Fadgyas-Székely Orsolya, 

gyógypedagógus 

hospitálás, 

dokumentum 

elemzés 

7. Bencsik Mária 

Bernadett 

2019. 

március 23. 

Matló Anna Fruzsina, 

logopédus hallgató 

hospitálás, 

dokumentum 

elemzés 

8. Bencsik Mária 

Bernadett 

2019. 

április 27. 

Nagy Anikó, logopédus hospitálás, 

dokumentum 

elemzés 

9. Bencsik Mária 

Bernadett 

2019. május 

23. 

Csete Olga, konduktor hospitálás, 

dokumentum 

elemzés 

10. Bencsik Mária 

Bernadett 

2019. május 

25. 

Tóth Rita, pszichológus dokumentum 

elemzés 

11. Bencsik Mária 

Bernadett 

2019. május 

25. 

Bánkiné Czikkely Zsuzsa, 

Pagonyiné Mikes Irén, 

gyógytestnevelés 

dokumentum 

elemzés 

 

13. A tagintézmény igazgató folyamatos ellenőrzési feladatai: 

 Az óraadók dokumentációjának és órarendjének ellenőrzése és felülvizsgálata minden 

hónapban a teljesítési igazolások kiállítását megelőzően. 

 Órarendek kontrollja. 

 Heti összesítők elemzése. 

 Kontrollvizsgálati ütemterv felülvizsgálata, figyelemmel kísérése. 

 Önértékelési, tanfelügyeleti és minősítési folyamatok megvalósulása. 

 Tasakellenőrzés az INYR ellenőrzéssel összekapcsolva. 

 Naplók és belívek kéthavi ellenőrzése. 

 Tagintézményi programok megvalósulásának követése, szervezése. 

 Pályázati teendők, jelentések készítése, programok, folyamatok, képzések, eszközök 

ellenőrzése. 
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 Szabadságterv felülvizsgálata havonta, illetve szezonálisan a rendszeres szabadságolások 

előtt. 

 A folyamatos működés biztosításához az időbeni adatbekérések. 

 A jogszabály, a fenntartó és a munkaterv szerinti feladatok megvalósulásának 

ellenőrzése. 

 

14. A Tehetséggondozás Évének és a Pedagógiai Szakszolgálatok Hetének összevont 

programterve  

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja Felelőse(i) 

1. fórum a tehetség 

tanácsadásban 

részesülők szülei, 

pedagógusai számára  

2017. március 

13. (Pedagógiai 

Szakszolgálatok 

Hetén) 

szülők, 

pedagógusok 

Bencsik Mária 

Bernadett 

2. II. Regionális 

Szakszolgálati 

Konferencia 

egyeztetés alatt, 

a 2019. március 

15. 

szülők, 

szakemberek 

Fejes Nikoletta, 

Bencsik Mária 

Bernadett 

 

15. Egyéb 

15.1 Belső kapcsolatok: 

Fadgyas-Székely Orsolya kollégánk a Mérés-értékelés munkacsoport vezetője 2017. 

novembere óta. 

 

15.2 Külső kapcsolatok: 

 Gyermekjóléti Szolgálat, 

 Családsegítő Szolgálat, 

 Védőnői Szolgálat, 

 Magyar Vöröskereszt, 

 Fekécs Team Kft., 

 Syngenta Magyarország Kft., 

 Mezőtúri Horgász Egyesület, 

 Mezőtúr Város Önkormányzata. 

 

15.3 Egyéb szakmai feladatok: 

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek Műhelyfoglalkozásán az alábbi beosztás szerint: 

 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Nevelési Tanácsadás Tóth Rita szakalkalmazottak köre 

Logopédia Józsáné Gombos Katalin logopédusok 

Korai fejlesztés Csete Olga gyógypedagógusok 

Mérés, Értékelés Munkacsoport Fadgyas-Székely Orsolya Bencsik Mária Bernadett 

Szakértői Bizottsági 

tevékenység 

Szőke Lilla gyógypedagógusok 

IÖM Bencsik Mária Bernadett  

Tehetségazonosítás Fejes Nikoletta  

Iskola- és óvodapszichológia Bencsik Mária Bernadett Tóth Rita 
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Gyógytestnevelés Bánkiné Czikkely 

Zsuzsanna 

Pagonyiné Mikes Irén 

 

16. Tagintézményi/telephelyi saját innovációk 

A korai fejlesztés helyi programja és gyakorlata magában foglalja a szülők tájékoztatását, 

felkészítését a korai fejlesztés utáni időszakra intézményválasztás segítése szempontjából is. 

Tapasztalataink szerint ez nagyon sokat segít az elfogadásban, illetve könnyíti a szakértői 

bizottsági folyamatokat, ahol mérföldkő az intézmények kijelölése. Korábban már tettünk 

látogatást Kisújszálláson az EGYMI épületeiben, nyílt hetén, ebben a tanévben Homokra 

szeretnénk eljutni, hiszen a helyi szülőknek ez is egy fellelhető, elérhető, közeli intézmény a 

gyermekük számára. Tavaly szülő, nagyszülő is elkísért minket, most is szeretnénk hiteles 

tapasztalatokkal megtámogatni a családokat ezzel a szakmai tapasztalatszerzéssel. 

Saját ötletünk és az EFOP 3.1.6. pályázat segítségével remélhetőleg speciális eszközökkel 

tudjuk kiegészíteni a fejlesztési repertoárunkat a korai fejlesztésben. Ilyen a Snoezelen-terápiás 

szoba és a neuro-hidroterápiás helyiség kialakítása, amelyhez képzésen is részt vesznek a 

kollégák. Ezt a lehetőséget is nagyon várjuk, további igazi színfoltja lehet majd a támogatásnak. 

Létszámunk egyre nő nagy örömünkre. A munkavégzés feladatai és terhei mellett a kiégés 

megelőzésére, szakmai programmal is dúsítva, egész napos szakszolgálati kirándulást is 

szeretnénk megvalósítani a közeli Szarvasra a kollégákkal. Szakmai programként a Békés 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézményével tervezzük felvenni a kapcsolatot 

kitekintés, tapasztalatcsere céljából. Majd az Arborétumi séta a Mini Magyarország 

körbejárásával és rövid hajókirándulás is terv azon a napon. 

A kollégák másik saját ötlete volt a szép nagy udvar kihasználása kiegészítő fejlesztési célból 

is. Tervben van a megkezdett kavicsos sétáló út - mint a gyermekekkel közösen megvalósított 

nagysikerű konyhakert körül tervezett park útja -, folytatása, amely a Helyi KSZC Szakiskolája 

és Kollégiuma diákjainak és tanárainak jóvoltából készült Fadgyas-Székely Orsolya 

munkatársunk közreműködésével. 

 

17. Egyéb: 

Ebben a tanévben 2 munkatársunk vesz részt önértékelési folyamatban, illetve minősítő 

vizsgán: 

S.sz. Név: Feladat: Időpont: 

1. Szőke Lilla ÉRTAK-TANAK 

gyógypedagógus 

pedagógus 

önértékelés 

egyeztetés alatt 

2.  minősítő vizsga egyeztetés alatt 

3. Bagdán Kata logopédus pedagógus 

önértékelés 

egyeztetés alatt 
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VII.7 A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény és Újszászi Telephely 

Gleviczky Marianna 

tagintézmény-igazgató 

 

 

Bevezetés 

A Szolnoki Tagintézmény 2018/2019. tanévi mottója az alábbi idézet: 

“Fordítsd az arcodat a nap felé és minden árnyék mögéd kerül.” 

                                                                                                                                        /Helen Keller/ 

Optimistán, reményekkel telve tekintünk az elkövetkező tanév felé, bízva abban, hogy az elénk táruló 

kihívásokkal és feladatokkal sikeresen megbirkózunk. 

 

1. Általános célok: 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés 

 Egyéni bánásmód, az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása 

 A tehetséggondozás éve programjainak megvalósítása 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható működés 

 

2. Pedagógiai szakszolgálati tagintézményi speciális célok:  

 A Tagintézmény és Telephely konszenzuson alapuló, kölcsönös előnyökkel járó 

együttműködésének folytatása 

 Munkacsoportok racionalizálása, team rendszer időbeosztásának újragondolása 

 A feladatellátás nyugodt, biztonságos feltételeinek megteremtése, tárgyi eszközök 

biztosítása 

 Az újonnan belépő kollégák támogatása, a közösség összetartó erejének további erősítése 

 A team terápia és team diagnosztika tovább folytatása 

 A korábbi években kialakított jó gyakorlatok folytatása 

 Az EFOP 3.1.6 keretében betervezett programok megvalósítása 

 A területünkön működő partnerintézményekkel a folyamatos, kölcsönös együttműködés 

fenntartása 

 

2.1 Telephelyi saját célok 

 Kölcsönös egyeztetésen alapuló támogató együttműködés folytatása a Szolnoki 

Tagintézménnyel 

 Klienseink érdekének szolgálata, a családok segítése, támogatása, a családi szerepek 

erősítése 

 A tehetséges gyermekek és tanulók gondozásának kiemelt feladatként kezelése 

 A munkaközösségek működésének támogatása munkatársaink aktív részvételével 

 A szakmai, adminisztratív és szervezeti tanulást segítő teamrendszer működtetése, belső 

továbbképzések tartása, az egymástól tanulás szemléletének további erősítése 

 A közösség összetartó erejének megtartása 

 Szakmai és szakmaközi partnerkapcsolatok erősítése, bővítése 

 Az EFOP 3.1.6 pályázat programjainak sikeres megvalósítása 
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3. Tagintézmény személyi feltételei: 
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Egyéb:  

 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 

 3 fő szakszolgálati titkár 

 2 fő takarító (összesen: 8 órában) 

 1 fő portás (4 órában) 

 1 fő udvaros, karbantartó 

 2 fő gyógypedagógus GYES 

 1 fő pszichológus tartós táppénzen van. 

 

3.1 Telephely személyi feltételei 

A telephelyen 2 fő logopédus; 1 fő fejlesztőpedagógus; 2 fő gyógypedagógus; 1 fő 

szakszolgálati titkár főállásban, és 2 fő gyógytestnevelő 12 órában, részmunkaidőben lát el 

szakszolgálati feladatokat. A megüresedett 1 fő pszichológus álláshelyre keressük a megfelelő 

jelentkezőt. 
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4. Tagintézmény tárgyi feltételek: 

A Tagintézmény épülete a város zöldövezeti területén helyezkedik el. Ebben a városrészben 

ingyenes a parkolás, amit a szülők nagy örömmel vesznek. Bár törekszünk esztétikus 

környezetben fogadni a hozzánk érkezőket, sajnos az épület állaga teljes felújítást igényel. 

Jelenleg 10 kezelőhelyiség, 1 nagyobb csoportszoba és egy mozgásszoba áll rendelkezésünkre, 

illetve az év végéig (2018.12. hó) infrastruktúra használatra vonatkozó szerződés keretében a 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság 

Városmajor úti tagintézményében korai fejlesztést végezhetünk. Épületünket ekkora dolgozói 

létszámra már „kinőttük”, van olyan szoba, ahol öten dolgoznak váltott műszakban. A teljes 

(10 órás) napi nyitva tartás mellett is komoly szervezést igényel a szobák beosztása.  

Várjuk az EFOP 4.1.6 pályázat eredményének kihirdetését, remélve, hogy az épület bővítésére 

lehetőségünk nyílik. 
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Eszközeink pótlása, cseréje még mindig nem megoldott, egyre jobban elhasználódtak, 

mennyiségük nem elegendő.  

 

4.1 Telephely tárgyi feltételek 

Ellátásunkban törekszünk az egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében a településeken helyben 

nyújtani szolgáltatásunkat, amihez a településen működő nevelési-oktatási intézmények 

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

végzünk szakszolgálati feladatellátást, vizsgálatot. 

 

5. Tagintézmény által ellátott települések: 

Feladatellátáshoz kapcsolódó települések  

Szolnok 

Martfű 

Rákóczifalva 

Tószeg 

Szajol 

Besenyszög 

Rákócziújfalu 

Tiszajenő 

Nagykörű 

Kőtelek 

Tiszavárkony 

Tiszasüly 

Vezseny 

Hunyadfalva 

Csataszög 

 

5.1 Telephely által ellátott települések 

A feladatellátáshoz kapcsolódó települések és intézménytípusok: Újszász (középiskola, 

általános iskola, óvoda és bölcsőde), Zagyvarékas (általános iskola, óvoda és bölcsőde), 

Szászberek (általános iskola és óvoda) 

 

6. A tagintézmény/telephely tanév során megvalósítandó feladatai: 

6.1 Szakértői bizottsági tevékenység 

Tagintézmény 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Felülvizsgálati ütemterv elkészítése 2018. szeptember 1. Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

2. Heti vizsgálati ütemtervek készítése 

(alap/kontroll/iskolaérettségi 

vizsgálatok beosztása, szervezése) 

folyamatos Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

3. Statisztika elkészítése 2018. szeptember 

30. 

Pásztorné Parádi 

Emőke/ Minden 

szakértői bizottsági 

tevékenységet végző  

szakalkalmazott 

4. Alap- és felülvizsgálatok végzése a 

beérkezett igények alapján 

folyamatos Minden szakértői 

bizottsági 

tevékenységet végző  

szakalkalmazott 

5. Tizennyolc hónapnál fiatalabb 

gyermekek számára szakértői 

vélemény készítése szakorvosi 

leletek alapján  

beérkező igény 

alapján folyamatos 

Kijelölt 

szakalkalmazott 

6. Szakértői vélemények határidőre 

történő elkészítése 

folyamatos Minden szakértői 

bizottsági 
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tevékenységet végző 

szakalkalmazott  

7. Adminisztráció, INYR vezetése folyamatos Minden szakértői 

bizottsági 

tevékenységet végző 

szakalkalmazott 

8. Félévi beszámoló elkészítése 2019. január Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

9. Iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítását célzó 

vizsgálatok 

2019. február- 

március 

Minden szakértői 

bizottsági 

tevékenységet végző 

szakalkalmazott 

10. Intézmények tájékoztatása a 

2019/2020-as tanévben esedékes 

felülvizsgálati felterjesztések 

határidejéről és rendjéről 

2019. március 14. Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

11. Szakértői bizottsági 

munkaközösségi foglalkozásokon 

való résztvétel, kollégák 

tájékoztatása belső 

tudásmegosztással 

folyamatos Koczok Ágnes/ 

szakértői bizottsági 

tevékenységet végző 

gyógypedagógusok, 

pszichológusok 

12. Szakértői bizottsági tevékenység 

szakmai team-en való részvétel, 

kollégák tájékoztatása az 

aktualitásokról 

folyamatos Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke/minden 

szakértői bizottsági 

tevékenységet végző 

szakalkalmazott 

13. Év végi beszámoló, statisztika 

elkészítése 

2019. június Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

  

 Telephely 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. 

A vizsgálati ütemterv elkészítése, 

szakértői vélemények ellenőrzése 

2018. augusztus 

30.; illetve 

folyamatos 

Bogdán Evelin 

2. 

A szakértői vélemények határidőre 

történő elkészítése 

folyamatos minden szakértői 

bizottsági 

tevékenységet folytató 

szakember 

3. 
Adatszolgáltatás, időszakos 

statisztikák készítése 

folyamatos Bogdán Evelin 

 

6.2 Nevelési tanácsadás 

Tagintézmény 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A beérkező esetek szakmai áttekintése, esetosztás folyamatos Szabó Anita 

2. A beérkező esetek szakszerű ellátása: 

problémafeltáró beszélgetés, első interjú, állapot 

folyamatos esetgazda 
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megismerés, fejlesztés vagy terápia (egyéni vagy 

csoportos), konzultáció, tanácsadás, kontroll 

3. Esetmegbeszélés folyamatos Szabó Anita, V. 

Szabó Tünde 

4. Az új kolléga beilleszkedésének segítése, 

szakmai támogatása 

folyamatos Szabó Anita, 

Bereczné Szabó 

Ágota 

5. Szükség esetén (szülői kérésre) szakterületi 

vélemény írása, hivatalos kérdések, levelek 

megválaszolása 

folyamatos esetgazda 

6. A járási településeken nevelési tanácsadás 

keretében pszichológiai ellátás biztosítása 

(szakember létszám függvényében) 

folyamatos pszichológusok 

(Horváth Csilla, 

Hegedűs Zsuzsa, 

Mészáros Réka) 

és vezető 

7.  Szakmai és módszertani ismereteink folyamatos 

bővítése belső tudásmegosztással a szakai teamek 

keretében 

folyamatos pszichológus 

munkacsoport 

tagjai 

8. Pályázati programok megvalósítása – önismereti 

csoport kamaszoknak 

2018. 4. 

negyedév 

Szabó Anita, 

Horváth Csilla, 

Debreczeniné 

Simon Marianna 

9.  Pályázati program megvalósítása: NT-IP 

találkozási pontok 

folyamatos 

(negyedéve

nte) 

Szabó Anita, V. 

Szabó Tünde, 

Hegedűs Zsuzsa 

10. Pályázati program megvalósítása: 

készségfejlesztő tábor 

2019. 3. 

negyedév 

 

 

Telephely 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. 
BTMN-es gyermekek, tanulók 

fejlesztése 

folyamatos Korpásné Bakos Valéria 

2. 

Csoportok alakítása, vezetése, 

terápiás ellátás 

folyamatos Korpásné Bakos Valéria, 

Seller Gabriella, Sipos 

Nikolett, Szabó Katalin 

3. 
Állatasszisztált terápiák folytatása folyamatos Seller Gabriella, Sipos 

Nikolett 

 

 

6.3 Korai fejlesztés és gondozás 

Tagintézmény 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

 

1. 

Szakvélemények összegyűjtése, 

óraszámok meghatározása, az 

órakeret és az ellátás kialakítása  

 

folyamatos 

 

Bogdán Evelin 

 

2. 

Folyamatos ellátás biztosítása a 

szakértői véleményben 

foglaltaknak megfelelően 

 

folyamatos 

minden korai 

fejlesztésben dolgozó 

szakember 
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3. 
Tanügyi dokumentumok, INYR 

naprakész vezetése 

 

folyamatos 

minden korai 

fejlesztésben dolgozó 

szakember 

4. 
Megbízási szerződések 

előkészítése 
folyamatos Gleviczky Marianna 

 

Telephely 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. 

Szakvélemények összegyűjtése, 

óraszámok meghatározása, az 

órakeret és az ellátás kialakítása  

2018. augusztus 30.; 

illetve folyamatos 

Bogdán Evelin 

2. 

Kapcsolatfelvétel a családokkal, 

az ellátásban lévő gyermekekkel 

és szüleikkel, az intézményekkel, 

a tárgyi feltételek számbavétele 

2018. szeptember; 

illetve folyamatos 

minden korai 

fejlesztésben dolgozó 

szakember 

3. 

Konzultáció az ellátott 

gyermekek szüleivel, intézményi 

szakalkalmazottaival, tanácsadás  

tanévkezdéskor, 

félévkor, 

tanévzáráskor; illetve 

szükség szerint 

minden korai 

fejlesztésben dolgozó 

szakember 

 

6.4 Logopédiai ellátás 

Tagintézmény 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés (Ki? 

Mikor?) 

1. A jogszabály által 

előírt 3 és 5 éves korú 

gyermekek ütemterv 

szerinti kötelező 

logopédiai szűrése  

 

 

I.ütem: 

2018.09.30. 

II. ütem:  

2019.02.28. 

III. ütem: 

2019.06.30. 

Nieberlné Sági 

Mónika 

Gleviczky Marianna, 

Nieberlné Sági Mónika 

folyamatosan, a 

megvalósulást követően, 

egyeztetett időpontban 

2. A szűrések 

eredményei alapján a 

részletes logopédiai 

vizsgálatok, majd a 

terápiás folyamat 

megszervezése, 

lebonyolítása 

 

2018.09.30. minden logopédus Gleviczky Marianna, 

Nieberlné Sági Mónika 

folyamatosan, előre 

egyeztetett időpontban 

3. Külső helyszíneken 

megvalósuló 

logopédiai ellátás 

folytatása, 

koordinálása 

 

folyamatos Nieberlné Sági 

Mónika 

Gleviczky Marianna, 

Nieberlné Sági Mónika 

folyamatosan, előre 

egyeztetett időpontban 

 

4. Csoportterápiák 

folytatása 

(beszédindítás, 

2018.10.31. Baloghné Bencsik 

Izabella Nieberlné 

Sági Mónika 

Gleviczky Marianna, 

Nieberlné Sági Mónika 

folyamatosan 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 188 

 
 

dadogás csoportos 

terápiája) 

új csoportok indítása 

igény szerint 

 

  

5. Partneri 

együttműködés 

szorosabbra fűzése az 

óvodapedagógusokkal 

 

folyamatos minden logopédus Gleviczky Marianna, 

Nieberlné Sági Mónika 

folyamatosan 

6. Együttműködés a 

felsőoktatási 

intézményekkel, 

hallgatók 

gyakorlatvezetése, 

zárótanítása 

 

folyamatos Nieberlné Sági 

Mónika 

Gleviczky Marianna, 

Nieberlné Sági Mónika 

folyamatosan 

7. EFOP 3.1.6. pályázat 

tervezett 

programelemeinek 

megvalósítása 

folyamatos minden logopédus Gleviczky Marianna, 

Nieberlné Sági Mónika 

folyamatosan 

8. szakmai 

rendezvények, 

képzések 

lehetőségeinek 

feltárása, 

nyomonkövetése, 

lehetőség szerinti 

részvétel  azokon 

 

folyamatos minden logopédus Gleviczky Marianna, 

Nieberlné Sági Mónika 

folyamatosan 

 

Telephely 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés (Ki? 

Mikor?) 

1. 
Szűrővizsgálatok előkészítése 2018. 

augusztus 31. 

Bogdán 

Evelin 

telephelyvezető 

2. 

Szűrővizsgálatok végzése az 

óvodákban 

2018. 

szeptember 

2019. május-

június 

Bogdán 

Evelin és  

Szabó 

Katalin 

telephelyvezető 

folyamatosan 

3. 

Szűrővizsgálatok végzése a 

bölcsődékben 

2018. október 

2019. február 

Bogdán 

Evelin és  

Szabó 

Katalin 

telephelyvezető 

folyamatosan 

4. 

Logopédiai diagnosztika 

végzése, logopédiai vizsgálati 

vélemény készítése  

folyamatos Bogdán 

Evelin és  

Szabó 

Katalin 

telephelyvezető 

folyamatosan 
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5. 

Logopédiai terápiás csoportok 

működtetése 

folyamatos Bogdán 

Evelin és  

Szabó 

Katalin 

telephelyvezető 

folyamatosan 

6. 

Logopédiai tanácsadás 

eredményes működtetése 

folyamatos Bogdán 

Evelin és  

Szabó 

Katalin 

telephelyvezető 

folyamatosan 

 

6.5 Gyógytestnevelés 

Tagintézmény 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A gyógytestnevelés ellátás személyi 

hátterének, feladatellátási helyszíneinek 

pontosítása és az óraszámok pontosítása. 

2018. szeptember 

07. 

Gleviczky 

Marianna 

Rózsa Józsefné  

2. Szervezési feladatok, gyógytestnevelési 

csoportok kialakítása 

Megbízásos és részfoglalkoztatott 

gyógytestnevelők koordinálása 

Gyógytestnevelési naplók megnyitása; 

feladatok pontosítása, egységesítése; 

új INYR megismerése 

 

2018.szeptember Rózsa Józsefné 

3. „Mozgásanyaggyűjtemény 

gyógytestnevelők részére” kiadvány 

digitalizált formában 

2018.szeptember 

30. 

Rózsa Józsefné 

4. Szakmai fórum: a mozgásanyag 

kiadvány gyakorlati bemutatása a 

gyógytestnevelők részére 

 

2018. október  Rózsa Józsefné 

5. Óralátogatás 

főállású/megbízásos/részfoglalkoztatott 

gyógytestnevelőnél 

 

folyamatos Rózsa Józsefné 

6. Az ellátott tanulók félévi értékelése. 

Félévi team – kibővített értekezlet, félévi 

összegzés, aktuálisok megbeszélése 

 

2019. január  Rózsa Józsefné 

7. Sportdélután/munkahelyi torna 

szervezése, lebonyolítása 

 

2019. április  Rózsa Józsefné 

8. Mozgásfejlesztő tábor szervezése: 

táborvezetők, segítők beosztása, 

programterv elkészítése, megbeszélés a 

táborvezetők részére (EFOP) 

2019. május  Rózsa Józsefné 

9. Kibővített évvégi team értekezlet, évvégi 

összegzés, a tanévben szerzett 

2019. június 15. Rózsa Józsefné 
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tapasztalatok megbeszélése, 

gyógytestnevelési naplók lezárása 

Gyógytestnevelési naplók ellenőrzése 

10. Mozgásfejlesztő tábor lebonyolítása:      

2x 1hét (EFOP) 

2019. július 30. Rózsa Józsefné 

11. Tervezett képzéseken való részvétel 

(EFOP) 

folyamatos minden 

gyógytestneve-lő 

 

Telephely 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. 
Csoportbeosztás, naplónyitás 2018. szeptember 

10. 

Bogdán Evelin 

2. 
A dokumentáció és az INyR vezetésének 

ellenőrzése 

2018. december 

2019. június 

Bogdán Evelin 

3. 
A dokumentáció lezárása 2019. június 28. gyógytestneve-lők, 

Bogdán Evelin 

 

6.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

Tagintézmény 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. tehetség koordináció  folyamatos Madarász Réka 

2. 
Aktív részvétel, közreműködés a megyei 

munkaközösség szakmai munkájában 

a munkaközösség 

munkaterve alapján 

Madarász Réka 

 

Telephely 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. 
Tehetségkoordináció folyamatos folyamatban személyi 

változás miatt 

2. 

Aktív részvétel, közreműködés a 

megyei munkaközösség szakmai 

munkájában 

a munkaközösség 

munkaterve 

alapján 

Korpásné Bakos Valéria 

 

7. Általános szakszolgálati feladatok 

   Tagintézmény 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. 

Munkaterv elkészítése, a megvalósítás 

feltételeinek biztosítása 

2018. augusztus 

30. 

munkacsoport- 

vezetők, 

tagintézmény-

igazgató helyettes, 

tagintézmény-

igazgató 

2. 
A munkatervben elfogadottak 

megvalósítása 

folyamatos minden munkatárs 

3. 

Az EFOP 3.1.6 pályázati programok 

lebonyolításának szervezése, 

támogatása, szakmai vezetése 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 
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4. 

Az EFOP 3.1.6 pályázati programok 

megvalósítása, szervezése, szakmai 

vezetése 

folyamatos programfelelősök 

5. 
A szakmai munka magas színvonalú 

megvalósítása 

folyamatos minden munkatárs 

6. 

A pedagógusminősítések sikeres 

megvalósítása 

folyamatos érintett pedagógusok, 

tagintézmény-

igazgató 

7. 
Teamek, műhelyek megtartása, 

képzéseken részvétel, sikeres teljesítés 

folyamatos minden munkatárs 

8. 
Precíz, pontos adminisztráció, az INyR 

naprakész vezetése 

folyamatos minden munkatárs 

9. 

Beszámoló elkészítése, a munkatársak és 

a programok értékelése 

2019. június 30. munkacsoport- 

vezetők, 

tagintézmény-

igazgató helyettes, 

tagintézmény-

igazgató 

 

Telephely 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. 
Munkaterv elkészítése, a megvalósítás 

feltételeinek biztosítása 

2018. augusztus 30. telephelyveze-tő 

2. 
A munkaterveben elfogadottak 

megvalósítása 

folyamatos minden telephelyi 

munkatárs 

3. 

Az EFOP 3.1.6 pályázati programok 

lebonyolításának szervezése, 

támogatása, szakmai vezetése 

folyamatos telephelyveze-tő 

4. 

Az EFOP 3.1.6 pályázati programok 

megvalósítása, szervezése, szakmai 

vezetése 

folyamatos minden telephelyi 

munkatárs 

5. 
A szakmai munka magas színvonalú 

megvalósításának ösztönzése 

folyamatos telephelyvezető 

6. 
A szakmai munka magas színvonalú 

megvalósítása 

folyamatos minden telephelyi 

munkatárs 

7. 
A pedagógusminősítés (PII.) sikeres 

megvalósítása 

2018. október 02. Szabó Katalin 

8. 
A családok támogatása tanácsadással folyamatos minden telephelyi 

szakember 

9. 
Mentorlás, felkészülés a pedagógus-

minősítésre 

2019. augusztus 30. Szabó Katalin és 

Sipos Nikolett 

10. 
Teamek, műhelyek megtartása, 

képzéseken részvétel, sikeres teljesítés 

folyamatos minden telephelyi 

munkatárs 

11. 
Precíz, pontos adminisztráció, az INyR 

naprakész vezetése 

folyamatos minden telephelyi 

munkatárs 

12. 
Beszámoló elkészítése, a munkatársak és 

a programok értékelése 

2019. június 20. telephelyvezető 
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8. Team megbeszélések terve: 

Tagintézményi meeting téma tervezése (havi egy alkalom a hónap utolsó hétfőjén 13.00-14.00) 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Gondozás vagy gondoskodás?! 2018. 09.30. Antal Anita 

2. 
Gyógytestnevelés munkacsoport 

szakmai munkájának bemutatása 

2018.10.31. Rózsa Józsefné 

3. 
Dr. Pásztorné Parádi Emőke 

mesterprogramjának bemutatása 

2019.01.31. Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

4. Férfi-női szerepek a 21. században 2019. február Szabó Anita 

5. Pályázati aktualitások folyamatos Gleviczky Marianna 

6. 
Tagintézmény-igazgató választás 

lebonyolítása 

2019. tavasz Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

 

Telephely 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. 
Tűzriadó; A telephelyi játékgyűjtemény 

folytatásának ütemezése 

2018. 

szeptember 18. 

Szabó Katalin 

2. 
A fejlesztőpedagógus helye a 

szakszolgálati rendszerben 

2018. október 

10. 

Korpásné Bakos Valéria 

3. 
A kompetens szülővé válás segítése - 

technikák 

2018. 

november 13. 

Seller Gabriella 

4. 
Adventi délután 2018. 

december 11. 

Bogdán Evelin 

5. 
A szakszolgálat a gyakornok szemével 2019. január 

08. 

Sipos Nikolett 

6. 
A logopédiai minősítés és szempontjai 2019. február 

12. 

Szabó Katalin 

7. 
A terápiás kutya kiképzése 2019. március 

12. 

Seller Gabriella 

8. 
A BTMN tanulók bemeneti/kimeneti 

mérései és értékelése 

2019. április 

09. 

Korpásné Bakos Valéria 

9. 
Az egyéni és a csoportos korai fejlesztés 

gyakorlata a helyi bölcsődében 

2019. május 

14. 

Sipos Nikolett 

10. 
Pedagógusnap és évzárás 2019. június 

25. 

Bogdán Evelin 

 

9. Fórumok, továbbképzések: 

Tagintézmény 

Ssz. Szakember neve Rendezvény, fórum, képzés megnevezése 

1. Koczok Ágnes Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

szakirányú továbbképzési szak 

2. Laczó Ildikó lsd. nevtan 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 193 

 
 

3. Tóth Lászlóné Korai fejlesztők konferenciája 

4. Tóth Lászlóné Ölelj át! Módszertani Bemutató 

5. Gyógypedagógusok jelentkezés 

alapján 

MAGYE Konferencia 

6. tagintézményben dolgozó 

logopédusok 

MLSZSZ Konferencia 

7. Hegedűs Zsuzsa Személyközpontú módszerspecifikus képzést 

8. Laczó Ildikó Tanácsadó szakpszichológus - ELTE 

9. V. Szabó Tünde Családterápiás módszerspecifikus képzés – 

szupervízió 

10. Mészáros Réka Pedagógiai szakpszichológus – ELTE 

(szakdolgozat írása) 

11. tagintézményben dolgozó 

logopédusok 

„Logopédia Európai Napja” rendezvénysorozat 

látogatása 

12 tagintézményben dolgozó 

logopédusok 

Démoszthenész Egyesület rendezvényei (demo 

nap, szakmai konferencia) 

13. Szekeres Julianna 2 éves szakvizsgás képzés 

14. Rózsa Józsefné 2 éves szakvizsgás képzés 

15. főállású/összes gyógytestnevelő Megyei gyógytestnevelés munkaközösségi 

rendezvényeken való részvétel 

16. főállású/összes gyógytestnevelő NPK Testnevelés, gyógytestnevelés és 

sporttagozat eseményein, rendezvényein, 

konferenciáin való részvétel 

17. Érintett pedagógusok EFOP 3.1.6. pályázatban zajlóképzések 

 

Telephely 

Ssz. Szakember neve Rendezvény, fórum, képzés megnevezése 

Az EFOP 3.1.6 pályázat keretében zajló képzések résztvevői: 

1. Bogdán Evelin Diszkalkulia terápiája; Neuro-hidroterápia 

2. Korpásné Bakos Valéria Diszkalkulia terápiája 

3. Seller Gabriella Diszkalkulia terápiája; TSMT és HRG 

terapeuta 

4. Sipos Nikolett TSMT és HRG terapeuta 

5. Szabó Katalin Diszkalkulia terápiája 

6. Zana Ágnes Gyógypedagógiai asszisztens 

 

10. Tervezett saját műhelymunkák a 2018/2019. tanévre: 

Tagintézmény 

Ssz. A műhelyfoglalkozás témája Időpont Felelős 

1. „Boldogság órák”- Vatai Soma (külső 

előadó tréner) 

2019. tavasz Szabó Anita 
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2. A Liget Úti EGYMI óvodájának 

meglátogatása, a korai fejlesztés 

intézményes lehetőségei 

2019. március Bogdán Evelin 

3. IP-NT találkozási pontjai 2018.09.24, 

2018.11. 19. 

2019.február,  

2019. május 

Szabó Anita 

 

Telephely 

Ssz. A műhelyfoglalkozás témája Időpont Felelős 

1. 
Szülők akadémiája az Újszászi 

Telephelyen 

2018. október 

2018. november 

Sipos Nikolett 

2. 
A telephelyi játékgyűjtemény folytatása 

– a 3-5 éves korosztály fejlesztéséhez 

2019. február Bogdán Evelin 

3. 
Az állatasszisztált terápia helye a 

szakszolgálati ellátórendszerben 

2019. március Seller Gabriella 

4. 
Családi nap – szülőszerep- és 

kompetenciaerősítés 

2019. május Korpásné Bakos 

Vakléria 

 

11. Tagintézmény nyitvatartási rendje: 

Tagintézmény nyitvatartási rendje: naponta 8.00-18.00 /reggel 7.00-8.00, valamint délután 

16-19.00 között portaszolgálaton üzenetfelvételre van lehetőség/ 

 

11.1 Telephely 

Hétfőtől – csütörtökig 745 – 1615 

Pénteken 745 – 1345  

 

12. Tervezett tanácsadás: 

Tagintézmény 

Ssz. Tanácsadás ideje Tanácsadó szakember neve Tanácsadási 

terület/témakör 

1. Munkarend szerint korai fejlesztésben részt vevő 

szakemberek 

gyógypedagógiai 

tanácsadás 

2. Munkarend szerint nevelési tanácsadásban dolgozó 

szakemberek 

gyógypedagógiai 

/pszichológiai tanácsadás 

3. Munkarend szerint logopédiai ellátásban dolgozó 

szakemberek 

logopédiai tanácsadás 

 

         Telephely 

Ssz. Tanácsadás ideje Tanácsadó szakember 

neve 

Tanácsadási terület/témakör 

1. 
Munkarend szerint Bogdán Evelin gyógypedagógiai és logopédiai 

tanácsadás 
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2. 

Munkarend szerint Korpásné Bakos Valéria nevelési tanácsadás a 

fejlesztések hatékonyabbá 

tételére 

3. 
Munkarend szerint Seller Gabriella nevelési és gyógypedagógiai 

tanácsadás 

4. 
Munkarend szerint Sipos Nikolett nevelési és gyógypedagógiai 

tanácsadás 

5. 
Munkarend szerint Szabó Katalin nevelési és logopédiai 

tanácsadás 

 

13. Vezetői belső ellenőrzési terv: 

         A tagintézmény igazgató folyamatos ellenőrzési feladatai 

Tagintézmény 

Ssz. ellenőrzött tevékenység határidő 

1. nevelési tanácsadás-pszichés gondozás 

dokumentáció (papír alapú-INYR) 

esetmegbeszélés 

helyszíni látogatás 

2018.11. hó 

2. Újszászi Telephely 

telephelyvezető ellenőrzése 

2019.04. hó 

3. korai/fejlesztő/konduktív 

dokumentáció (papír alapú-INYR) 

óra/helyszíni látogatás 

2019.02. hó 

4. gyógytestnevelés 

dokumentáció (papír alapú-INYR) 

óra/helyszíni látogatás 

2019.03. hó 

5. logopédia 

dokumentáció (papír alapú-INYR) 

óra/helyszíni látogatás 

2019.01. hó 

6. nevelési tanácsadás, tehetséggondozás, 

gyógypedagógiai ellátás 

dokumentáció (papír alapú-INYR) 

óralátogatás, esetmegbeszélés 

2019.12. hó 

7. Szakértői bizottsági tevékenység 

dokumentáció (papír alapú-INYR) 

esetmegbeszélés 

folyamatos 

8. Titkársági-ügyviteli (egyéb*) munkacsoport 

 

2019.05. hó 
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Telephely 

Ssz. Ellenőrzés időpontja Ellenőrzött szakterület Ellenőrzés tárgya 

1. 
2018. szeptember logopédia, gyógytestnevelés, 

korai fejlesztés, nevelési ta. 

dokumentumok 

megnyitása, vezetése 

2. 2018. október korai fejlesztés, nevelési ta. egyéni fejlesztési tervek 

3. 
2018. november logopédia, korai fejlesztés, 

nevelési ta. 

foglalkozáslátogatások 

4. 2018. december gyógytestnevelés naplóellenőrzés 

5. 
2019. január nevelési ta. – 

gyógypedagógusi munka 

dokumentumok 

ellenőrzése 

6. 
2019. február nevelési ta. – 

fejlesztőpedagógusi munka 

dokumentumok 

ellenőrzése 

7. 2019. március logopédia minősítések, naplók 

8. 
2019. április nevelési ta. kérelmek, szakterületi 

vélemények 

9. 
2019. május korai fejlesztés, nevelési ta. - 

fejlesztés 

kérelmek, értékelések 

10. 2019. június gyógytestnevelés, logopédia napló, osztályozóív 

A munkaterv teljesítésének, a szakmai feladatok tartalmának és a határidők betartásának, a 

munkaidő és az esetforgalom nyilvántartásának és a naprakész adminisztrációnak, az INyR 

szabályszerű vezetésének az ellenőrzése folyamatosan zajlik a tanév során, az ellenőrzés tárgya 

a táblában a fókuszban álló területet jeleníti meg. 

 

14. A Tehetséggondozás Évének és a Pedagógiai Szakszolgálatok Hetének összevont 

programterve  

Tagintézmény 

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja Felelőse(i) 

1. 

 

 

„Áldás vagy átok”? 

szülőknek szóló 

előadássorozat 

2018.10.-12. 

hó 

tehetséges 

gyermeket nevelő 

szülők 

Muszkalay Hedvig 

2. Tökfaragó verseny 2018.10.24-26. tehetséges 

gyermekek 

Madarász Réka 

3. Ágazatközi 

kerekasztal 

2019. március egészségügyi, 

szociális 

szakemberek, 

pedagógusok 

Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

4. Végletek a kiemelt 

figyelmet igénylők 

diagnosztikájában 

(külső meghívott 

előadóval) 

2019. március szakszolgálati 

dolgozók 

Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

 

Telephely 

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja Felelőse(i) 
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1. Hó- és 

jégszoborkészítő 

verseny 

2019. január általános és 

középiskolai 

tanulók 

Korpásné Bakos 

Valéria és Szabó 

Katalin 

2. Állatasszisztált 

terápiás 

bemutató 

2019. március gyógypedagógusok, 

fejlesztőpedagóguso

k 

Seller Gabriella és 

Sipos Nikolett 

3. Vers- és 

mesemondással 

a szép magyar 

beszédért – 

nyelvőrző és 

szépkiejtési 

verseny 

2019. április óvodás gyermekek, 

általános és 

középiskolai 

tanulók 

Bogdán Evelin és 

Szabó Katalin 

 

15. Egyéb 

Tagintézmény 

Belső kapcsolatok:  

 a tagintézmény munkacsoportjaival;  

 a szakmai munkaközösség tagjaival 

 Megyei Szakértői Bizottság 

 JNSZMPSZ Tagintézmények/Telephelyek 

 Tankerületi központ (szakszolgálati referens) 

 

Külső kapcsolatok:  

 Szolnok járás bölcsődéivel 

 Nevelési-oktatási intézmények 

 Gyermekideggondozó- és Lélektani Intézet 

 Országos hatáskörű Szakértői Bizottságok  

 Házi gyermekorvosok, védőnők 

 Járási Hivatal 

 Gyejó (Gyermekjóléti Szolgálat és Központ) 

 CSÁÓ (Családok Átmeneti Otthona 

 

 Egyéb szakmai feladatok: 

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Munkaközösségeinek Műhelyfoglalkozásán az alábbi beosztás 

szerint: 

 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Korai fejlesztés Varga Judit Minden korai fejlesztésben 

dolgozó szakalkalmazott 

Szakértői Bizottság Koczok Ágnes Minden szb. tevékenységet 

végző szakalkalmazott 

Nevelési Tanácsadás Bereczné Szabó Ágota  Minden nevelési 

tanácsadásban dolgozó 

szakalkalmazott 
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Logopédia Benedek Péterné Minden logopédiai 

ellátásban dolgozó 

szakalkalmazott 

Kiemelten tehetséges tanulók Madarász Réka - 

Iskolapszichológia Hegedűs Zsuzsa - 

Gyógytestnevelés Szabó Ildikó Minden 

gyógytestnevelésben 

dolgozó szakalkalmazott 

 

15.1 Telephely 

 Belső kapcsolatok: kölcsönös támogatáson alapuló rendszeres együttműködés a 

Szolnoki Tagintézménnyel, a főigazgatósággal és a tagintézményekkel, 

munkaközösséggel. 

 Külső kapcsolatok: rendszeres, egymást támogató a kapcsolatunk Újszász, Zagyvarékas 

és Szászberek köznevelési intézményeivel, az újszászi bölcsődével, a védőnőkkel és a 

gyermekjólét munkatársaival, illetve a működtetésünkért felelős helyi önkormányzattal. 

 Egyéb szakmai feladatok: 

Telephelyünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek Műhelyfoglalkozásán az alábbi beosztás szerint: 

 

Munkaközösség neve Telephely delegált tagja Látogató tag 

Nevelési Tanácsadás Seller Gabriella Szabó Katalin, Korpásné 

Bakos Valéria, Sipos 

Nikolett 

Logopédia Szabó Katalin Bogdán Evelin 

Korai fejlesztés Sipos Nikolett Seller Gabriella, Bogdán 

Evelin 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Bogdán Evelin Seller Gabriella, Szabó 

Katalin 

Kiemelten tehetséges tanulók Korpásné Bakos Valéria - 

Iskolapszichológia - - 

 

16. Tagintézményi saját innovációk: 

Team diagnosztika és az arra épülő team-terápia második éve működik a Tagintézményben. 

Jelentősége a különböző végzettségű szakemberek egyidejű jelenlétével megvalósuló komplex 

ellátás. 

 

 

16.1 Telephelyi saját innovációk 

Állatasszisztált terápiák folytatása a Telephelyen kutyás terapeuta, gyógypedagógus kolléga 

vezetésével, Mázli nevű kutyája közreműködésével. 
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VII.8 A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény 

Krómi Zoltánné 

mb. tagintézmény-igazgató 

 

 

 

Bevezetés 

„Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább egy.” 

(Thomas Alva Edison) 

 

1. Általános célok: 

Megfelelés: 

 a Nemzeti Köznevelési Törvény és pedagógiai szakszolgálati rendeletnek 

 a pedagógiai szakszolgálati intézményben dolgozó pedagógusok minősítési rendszerének  

 a fenntartó elvárásainak 

 a megfogalmazott intézményi jövőképnek 

 a JNSZMPSZ SZMSZ-e értelmében az egységes működési filozófiának 

 az Önértékelési Csoport által kijelölt folyamatoknak, az Önértékelési tervnek és az 

Önértékelési Kézikönyvnek való szakmai megfelelés a tanéves munka során. 

 

1.1 Tagintézményi saját célok 

 a szakszolgálat törvényes, szakszerű, költséghatékony működtetése 

 a pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai és terápiás/fejlesztési feladataira vonatkozó 

pszichológiai – gyógypedagógiai – pedagógiai szakmai elvárásoknak való megfelelés  

 a tagintézményünk által biztosított szakszolgálati feladatellátás minden igénybevevő 

kliens számára elérhető legyen 

 a különleges bánásmódra jogosult gyermekek/tanulók mindenek feletti érdekének szem 

előtt tartása  

 a szép, igényes, gyermekbarát környezet kialakítása, megóvása      

 igényes szakmai együttműködés 

 a dolgozók mentális egészség védelme, a kiégés megelőzése 

 jó munkaszervezés, az egyenletes leterhelés biztosítása, a jó munkahelyi légkör 

megőrzése 

 „Jó gyakorlatok” megtartása, megerősítése, továbbvitele 

 a „Tehetséggondozás Éve” keretében a hatékonyabb együttműködés kialakítása, 

partnerek bevonása a szakmai munkába 

 a szakemberek képzésekbe való bekapcsolódásának segítése, a belső tudásmegosztás 

gyakorlatának folytatása 

 a szakszolgálati feladat ellátás teljes körű biztosításához új szakemberek felvétele, ill. 

megbízási szerződéssel történő alkalmazása 

 az EFOP 3.1.6. pályázat szakszerű és hatékony megvalósítása. 

 

2. Tagintézmény személyi feltételei: 

A tanév fő feladata új szakemberek toborzása és felvétele a hiányzók helyekre (pszichológus, 

tehetséggondozó), illetve az új dolgozó mentorálása. 

 Főállású szakalkalmazottak: 8 fő pedagógus, 5 fő szakvizsgával rendelkezik 

https://www.citatum.hu/szerzo/Thomas_Alva_Edison
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- 1 fő fejlesztőpedagógus – megbízott intézményvezetői feladatot lát el 

- 3 fő pszichológus: ebből 2 fő tartósan távol 

- 1 fő gyógypedagógus-szurdopedagógus 

- 1 fő gyógypedagógus - tanak szakos, logopédus 

- 1 fő gyógypedagógus- logopédus  

- 1 fő gyógypedagógus - tanak szakos – heti 5 órában a Kunhegyesi 

Tagintézményben lát el nevelési tanácsadói feladatot 

 Megbízási szerződéssel:  

- 1 fő tanácsadói szakpszichológus heti 5 órában  

- 1 fő gyógypedagógus – mozgásfejlesztés korai ellátásban heti 3 órában 

- 1 fő gyógytestnevelő, heti 3 órában 

 Pedagógus életpályamodell alapján: 

- 1 fő mesterpedagógus (szaktanácsadó) 

- 1 fő Pedagógus II. , mesterpedagógus minősítése folyamatban (szaktanácsadó) 

- 1 fő Pedagógus II. 

- 3 fő Pedagógus I., ebből 1 fő minősítése a tanév során, 2 fő most készíti a 

portfólióját 

- 1 fő Pedagógus I. 

- 1 fő gyakornok 
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1. Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

(CSED-

en) 

      1   + 

2. Rédainé 

Kisnéme

t Nóra 

(CSED-

en) 

      1   + 

3. Valentén

yi – 

Kocsis 

Boglárka 

heti 20 

óra 

      1   - 

4.  Barta 

Ágnes 

heti 

21 óra 

     1   - 
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5.  Mályi

né 

Koór 

Cecíli

a heti 

21 óra 

     1   + 

6.  Marto

n 

Ibolya 

heti 

21 óra 

     1   - 

7.  Tóth 

Judit 

heti 

21 óra 

(16+5

) 

     1   + 

8.    Kró

mi 

Zolt

ánné 

4 óra 

   1   + 

9. Csetneki

né Nagy 

Noémi  

heti 5 óra 

       1  + 

10.  Tóth 

Anita 

heti 3 

óra 

      1  - 

11.     Tu

des

ze 

Cs

aba 

het

i 3 

óra 

   1  - 

 

 Nevelő-oktató munkát segítő munkatársak:  

- 1 fő adminisztrátor 

- 1 fő félállású takarító  

- Közcélú foglalkoztatott:1 fő napi 8 órában 

 

3. Tagintézmény tárgyi feltételek: 

A szakszolgálat fejlesztő és vizsgáló szobái átalakultak, hatékonyabbá téve ezáltal a 

feladatellátást. Kialakításra került egy kisméretű mozgásfejlesztő szoba. Az EFOP 3.1.6 
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pályázat keretében több mozgásfejlesztő, fejlesztést segítő eszköz, játék, vizsgálóeszköz 

beszerzését terveztük, amelyek várhatóan az I. félévben megérkeznek. 

Fejlesztő- és vizsgálóeszközök terén a korai fejlesztés kivételével minden területen jól ellátottak 

vagyunk. Informatikai hátterünk a feltételeknek megfelel, szintén pályázati forrásból bővítés 

várható. Rendelkezünk 1db érintőképernyős interaktív táblával. 

Szolgálati autónk elmúlt 10 éves, ezért egyre több a műszaki meghibásodás. Az épületrészünk 

(vezetői szoba, folyosó) beázásának megszüntetésére még nem történtek lépések. 

 

4. Tagintézmény által ellátott települések: 

Területi ellátás 

Tagintézményünk elsősorban Tiszafüred járás településein nyújtja szakmai szolgáltatásait: 

Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Tiszaszentimre, Tiszaigar, Tiszaörs és Nagyiván.  

Összesen 10 iskola és 9 óvodai intézmény tartozik hozzánk a felsorolt településeken. Valamint 

a nem ellátási körzetünkbe tartozó iskolák és óvodák gyermekei, tanulói, akik a lakóhely miatt 

a mi illetékességi körünkbe tartoznak. 

 Feladatainkat elsősorban a szakszolgálatban látjuk el. Egyes feladatok, mint az óvodai 

logopédiai és prevenciós fejlesztések a gyermek óvodájában zajlanak továbbra is. Az előző 

évekhez hasonlóan arányait tekintve a legnagyobb klies létszám a szakértői tevékenység, a 

nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátások területén várható. A korai fejlesztés, a kiemelten 

tehetséges gyermekek, tanulók gondozása, gyógytestnevelés (szakember hiány) ellátása 

kevesebb gyermeklétszámot ad 

 

5. A tagintézmény tanév során megvalósítandó feladatai: 

5.1 Szakértői bizottsági tevékenység 

2018. szeptember 1 - 2019. augusztus 31. 

Szakemberek:  

Marton Ibolya gyógypedagógus, Tóth Judit gyógypedagógus, Valentényi-Kocsis Boglárka 

pszichológus  

Barta Ágnes logopédus, Mályiné Koór Cecília logopédus (alkalmanként, kiegészítő logopédiai 

vizsgálatok) 

Megbízással: Csetnekiné Nagy Noémi tanácsadó szakpszichológus 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés 

1. Kontroll BTMN szakértői 

vizsgálatok elvégzése az 

ütemtervnek megfelelően, 

alapvizsgálatok iránti 

kérelmek áttekintése, 

folyamatos beosztása 

Napi vizsgálati ütemterv 

elkészítése 

folyamatos Krómi Zoltánné 

Mályiné Koór 

Cecília 

szakalkalmazott

ak 

adminisztrátor 

Krómi Zoltánné 

2. Statisztika elkészítése 2018.októbe

r 

Krómi Zoltánné 

szakalkalmazott

ak 

Krómi Zoltánné 

3. Az iskolaérettségi vizsgálatok 

felterjesztéseinek bekérése  

2019.  

január 30. 

Krómi Zoltánné Krómi Zoltánné 

4. Az iskolaérettségi vizsgálatok 

felterjesztéseinek ütemezése, 

elvégzése 

2019. 

január-

március 

Krómi Zoltánné Krómi Zoltánné 
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gyógypedagógus

ok 

pszichológusok 

5. Szakértői vizsgálatok 

végzése, szakértői 

vélemények határidőre való 

elkészítése 

folyamatos gyógypedagógus

ok 

pszichológusok 

logopédusok 

Krómi Zoltánné 

6. Munkaközösségi 

foglalkozáson való részvétel 

A szakalkalmazottak 

tájékoztatása a 

munkaközösségi 

foglalkozások témájáról, 

döntéseiről 

Megadott 

időpontokba

n 

Tóth Judit – 

delegált tag 

Krómi Zoltánné 

7. A félévi és év végi beszámoló 

elkészítése az elvégzett 

munkáról, statisztikai 

adatszolgáltatás 

2019.január 

2019. június 

gyógypedagógus

ok 

pszichológusok 

logopédusok 

Krómi Zoltánné 

8. A BTMN felülvizsgálatok 

felterjesztéséhez szükséges 

adatlapok megküldése az 

intézményekbe 

2019. 

március 14. 

Krómi Zoltánné 

adminisztrátor 

Krómi Zoltánné 

9. Beérkezett BTMN 

felülvizsgálati kérelmek 

ellenőrzése, összesítése 

2019. 

augusztus 

23. 

Krómi Zoltánné 

adminisztrátor 

Krómi Zoltánné 

10. INYR adatbevitel folyamatos gyógypedagógus

ok 

pszichológusok 

logopédusok 

Krómi Zoltánné 

11.  Nyilvántartó karton kitöltése folyamatos vizsgálatvezető 

adminisztrátor 

Krómi Zoltánné 

 

5.2 Nevelési tanácsadás 

2018. szeptember 1 - 2019. augusztus 31.  

Szakemberek:  

Krómi Zoltánné fejlesztőpedagógus, Marton Ibolya gyógypedagógus, Tóth Judit 

gyógypedagógus, Valentényi-Kocsis Boglárka pszichológus  

Megbízással: Csetnekiné Nagy Noémi tanácsadó szakpszichológus  

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés 

1. Elektronikus Forgalmi napló 

aktualizálása, vezetése 

2018.  

szept.3-tól  

Krómi Zoltánné  

adminisztrátor 

Krómi Zoltánné 

2. Szűrővizsgálatok alapján 

képességfejlesztésre javasolt 

gyermekek bemeneti mérése 

2018.  

október 1. 

gyógypedagógus 

fejlesztőpedagóg

us 

Krómi Zoltánné 

3. Csoportalakítás, órarendek 

elkészítése 

2018.  

október 1. 

gyógypedagógus

ok 

Krómi Zoltánné 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 204 

 
 

fejlesztőpedagóg

us 

4. A képességfejlesztő 

foglalkozások megkezdése, 

vezetése 

2018.  

október 5. 

gyógypedagógus

ok 

fejlesztőpedagóg

us 

Krómi Zoltánné 

5. Pszichológiai terápiák 

beosztása, megkezdése, 

vezetése  

folyamatos pszichológusok Krómi Zoltánné 

6. Képességfejlesztő 

foglalkozáson résztvevő 

gyermekek/tanulók számára 

fejlesztési terv készítése 

2018.  

október 15. 

majd min. 3 

havonta 

gyógypedagógus

ok 

fejlesztőpedagóg

us 

Krómi Zoltánné 

7. Igény esetén vizsgálatok 

végzése nevelési tanácsadás 

keretében 

folyamatos, 

igények 

alapján 

gyógypedagógus

ok 

fejlesztőpedagóg

us 

pszichológusok 

Krómi Zoltánné 

8. Szülő és pedagógus tanácsadás, 

konzultáció 

folyamatos, 

igények 

alapján 

gyógypedagógus

ok 

fejlesztőpedagóg

us 

pszichológusok 

Krómi Zoltánné 

9. Igény estén esetmegbeszélés 

intézményi felkérésre 

alkalmanké

nt 

folyamatos 

gyógypedagógus

ok 

fejlesztőpedagóg

us 

pszichológusok 

Krómi Zoltánné 

10. Egyéni nyilvántartási lap és 

foglalkozási napló megnyitása, 

Munkanapló az ellátásról 

nyomtatvány vezetése 

folyamatos gyógypedagógus

ok 

fejlesztőpedagóg

us 

pszichológusok 

Krómi Zoltánné 

11.  Munkaközösségi foglalkozáson 

való részvétel 

A szakalkalmazottak 

tájékoztatása a 

munkaközösségi foglalkozások 

témájáról, döntéseiről 

megadott 

időpontokba

n 

Valentényi-

Kocsis 

Boglárka-

delegált tag 

Krómi Zoltánné 

12. INYR adatbevitel folyamatos gyógypedagógus

ok 

fejlesztőpedagóg

us 

pszichológusok 

Krómi Zoltánné 

13. Félévi és év végi beszámoló az 

elvégzett munkáról, statisztikai 

adatok szolgáltatása 

2019. január 

2019. június 

gyógypedagógus

ok 

fejlesztőpedagóg

us 

Krómi Zoltánné 
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pszichológusok 

14. Nyári képességfejlesztő 

táborok indítása 

2019. 

június-

augusztus 

gyógypedagógus

ok 

fejlesztőpedagóg

us 

pszichológusok 

Krómi Zoltánné 

15. Kontrollmérések, szöveges 

értékelések elkészítése. 

lezárás 

esetén, 

tanév végén 

gyógypedagógus

ok 

fejlesztőpedagóg

us 

pszichológusok 

Krómi Zoltánné 

 

5.3 Korai fejlesztés és gondozás 

2018. szeptember 1 - 2019. augusztus 31.  

Szakemberek:  

Komplex gyógypedagógiai fejlesztés: Tóth Judit gyógypedagógus, Marton Ibolya 

gyógypedagógus 

Logopédiai fejlesztés: Barta Ágnes logopédus, Mályiné Koór Cecília logopédus 

Megbízással: Tóth Anita gyógypedagógus (mozgásfejlesztés) 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés 

1. A feladatellátás 

megszervezése, koordinálása, a 

szakértői véleményben javasolt 

fejlesztés biztosítása. 

2018. 

szeptember 

folyamatos 

gyógypedagógu

s 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

Krómi 

Zoltánné 

2.  Megbízási szerződéssel 

alkalmazott szakember 

szerződésének előkészítése 

2018. 

szeptember 

Krómi Zoltánné Krómi 

Zoltánné 

3. Tanácsadás, fejlesztő 

foglalkozások megszervezése, 

biztosítása 

 

2018. 

szeptember 

folyamatos 

gyógypedagógu

s 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

Krómi 

Zoltánné 

4. Egyéni fejlesztési tervek 

készítése 

2018. 

szeptember 

folyamatos 

gyógypedagógu

s 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

Krómi 

Zoltánné 

5. Szülőkonzultációk  folyamatos 

igények 

szerint 

gyógypedagógu

s 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

Krómi 

Zoltánné 

6. Műhelyfoglalkozás a Mezőtúri 

Tagintézményben EFOP 3.1.6. 

2018. 10.10. gyógypedagógu

s 

logopédus 

Krómi 

Zoltánné 

7. Papírdokumentáció: egyéni 

fejlesztési napló, belívek 

megnyitása, napi vezetése 

Utazási utalvány betétlapjának 

kitöltése 

fejlesztések 

kezdete 

folyamatos 

gyógypedagógu

s 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

Krómi 

Zoltánné 
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8. INYR adatbevitel fejlesztések 

kezdete 

folyamatos 

gyógypedagógu

s 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

Krómi 

Zoltánné 

9. Soron következő 

felterjesztések elkészítése, 

elküldése 

2019.  

június 30. 

Krómi Zoltánné 

gyógypedagógu

s 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

adminisztrátor 

Krómi 

Zoltánné 

10. Félévi és év végi beszámoló az 

elvégzett munkáról 

2019. január 

2019. június 

gyógypedagógu

s 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

Krómi 

Zoltánné 

11. Korai fejlesztés 

munkaközösségeken való 

részvétel 

A szakalkalmazottak 

tájékoztatása a 

munkaközösségi foglalkozások 

témájáról, döntéseiről 

megadott 

időpontokban 

Marton Ibolya – 

delegált tag 

Krómi 

Zoltánné 

12. Nyári szabadságok 

függvényében fejlesztések 

ütemezése, megtartása 

 

2019 június-

augusztus 

gyógypedagógu

s 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

Krómi 

Zoltánné 

13. Év végi értékelések 

Értékelési lap  

2019. 

augusztus 31. 

gyógypedagógu

s 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

Krómi 

Zoltánné 

 

5.4 Logopédiai ellátás 

2018. szeptember 1 – 2019. augusztus 31. 

Szakemberek:  

Barta Ágnes logopédus, Mályiné Koór Cecília logopédus 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés 

1. Szól-e szűrések és részletes 

logopédiai vizsgálatok 

befejezése, statisztika 

elkészítése  

2018. 

szeptember 

30. 

logopédusok Krómi 

Zoltánné 

2. Kofa szűrési anyagok 

előkészítése, megkezdése az 

óvodai intézményekben 

2018. 

szeptember 

15. 

logopédusok Krómi 

Zoltánné 

3. A KOFA szűrés eredménye 

alapján a gyermek 

megfigyelése, szükség esetén 

tanácsadásba vétele, logopédiai 

vizsgálata 

szűrés után 

folyamatos 

logopédusok Krómi 

Zoltánné 
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4. Részletes logopédiai 

vizsgálatok alapján terápiák 

beosztása, csoport alakítás, 

órarend elkészítése 

2018.  

október 1. 

logopédusok Krómi 

Zoltánné 

5. Logopédiai terápiák 

megszervezése, vezetése 

2018.  

október 1-től 

folyamatos 

logopédusok Krómi 

Zoltánné 

6. Új esetek beosztása: fejlesztés, 

tanácsadás  

folyamatos logopédusok Krómi 

Zoltánné 

7. Logopédiai vizsgálat igény 

esetén 

folyamatos logopédusok Krómi 

Zoltánné 

8. Szülő és pedagógus tanácsadás, 

konzultáció 

 

folyamatos logopédusok Krómi 

Zoltánné 

9. Papírdokumentáció: 

Logopédiai munkanapló és 

Forgalmi napló vezetése 

INYR adatbevitel 

2018. 

szeptember 

3-tól 

folyamatos 

logopédusok Krómi 

Zoltánné 

10. Kofa szűrés, II. félév 

értékelések elkészítése 

2019. 

január-

február 

logopédusok Krómi 

Zoltánné 

11. Félévi és év végi beszámoló az 

elvégzett munkáról, statisztikai 

adatok szolgáltatása 

2019. január 

2019. június 

logopédusok Krómi 

Zoltánné 

12. Szól-e szűrések előkészítése és 

megkezdése, majd részletes 

logopédiai vizsgálatok az 

óvodákban 

2019. 

májustól 

logopédusok Krómi 

Zoltánné 

13. Logopédiai munkaközösségi 

foglalkozáson való részvétel 

A szakalkalmazottak 

tájékoztatása a 

munkaközösségi foglalkozások 

témájáról, döntéseiről 

megadott 

időpontokban 

Mályiné Koór 

Cecília-delegált 

tag 

Barta Ágnes-

látogató 

Krómi 

Zoltánné 

14. 6 havonkénti minősítések 

elvégzése 

2019.  

február 28. 

augusztus 31. 

logopédusok Krómi 

Zoltánné 

15. Év végi statisztika elkészítése 2019. 

augusztus 31. 

logopédusok Krómi 

Zoltánné 

 

5.5 Gyógytestnevelés 

2018. szeptember 1 - 2019. június 14. 

Nincs főállású gyógytestnevelőnk. 

Megbízással: Tudesze Csaba gyógytestnevelő 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés 

1. Kapcsolatfelvétel az 

intézményvezetőkkel 

2018. 

augusztus, 

szeptember 

Krómi Zoltánné 

gyógytestnevelő 

Krómi 

Zoltánné 
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2. A gyógytestnevelés ellátás 

megszervezése 

2018. 

szeptember 

Krómi Zoltánné 

gyógytestnevelő 

Krómi 

Zoltánné 

3. Megbízási szerződéssel 

alkalmazott szakember 

szerződésének előkészítése 

2018. 

szeptember 

Krómi Zoltánné 

gyógytestnevelő 

Krómi 

Zoltánné 

4. Csoportok kialakítása, 

foglalkozások megszervezése 

2018. 

szeptember-

október 1. 

gyógytestnevelő Krómi 

Zoltánné 

5. Foglalkozások vezetése folyamatos gyógytestnevelő Krómi 

Zoltánné 

6. Gyógytestnevelés napló 

megnyitása, vezetése 

INYR adatbevitel 

folyamatos gyógytestnevelő Krómi 

Zoltánné 

7. Félévi és év végi beszámoló az 

elvégzett munkáról, statisztikai 

adatok szolgáltatása 

2019. január 

2019. június 

gyógytestnevelő Krómi 

Zoltánné 

 

 5.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

2018. szeptember 1 - 2019. augusztus 31. 

Szakemberek:  

Krómi Zoltánné fejlesztőpedagógus, tehetségkoordinátor, Valentényi-Kocsis Boglárka 

pszichológus 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés 

1. Intézményi igények felmérése 

 

2018. szept.  Krómi Zoltánné Krómi 

Zoltánné 

2. Kapcsolatfelvétel,- tartás 

intézményekkel, szülőkkel 

folyamatos 

igény szerint 

Krómi Zoltánné Krómi 

Zoltánné 

3. Tanácsadás, konzultáció 

szülők, pedagógusok részére 

Személyes megbeszélés 

folyamatos 

igény szerint 

Krómi Zoltánné 

Valentényi-

Kocsis Boglárka 

Krómi 

Zoltánné 

4. Kapcsolattartás: 

szakszolgálaton belüli és kívüli 

szakemberek 

folyamatos Krómi Zoltánné 

Valentényi-

Kocsis Boglárka 

Krómi 

Zoltánné 

5. Tehetségszűrés intézményi 

kérésre 

alkalmanként Krómi Zoltánné 

Valentényi-

Kocsis Boglárka 

Krómi 

Zoltánné 

6. Tehetségazonosításhoz 

szükséges felterjesztés 

elkészítése, továbbítása 

alkalmanként Krómi Zoltánné 

Valentényi-

Kocsis Boglárka 

Krómi 

Zoltánné 

7. Személyiségfejlesztés 

egyén/csoportos 

folyamatos Valentényi-

Kocsis Boglárka 

Krómi 

Zoltánné 

8. A tehetség felismerésével, 

beazonosításával, 

gondozásával kapcsolatos 

információk megosztása 

(pályázatok) 

folyamatos Krómi Zoltánné 

Valentényi-

Kocsis Boglárka 

Krómi 

Zoltánné 
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9. Munkaközösségi foglalkozáson 

való részvétel 

A szakalkalmazottak 

tájékoztatása a foglalkozások 

témájáról 

megadott 

időpontokban 

Krómi Zoltánné-

delegált tag 

Krómi 

Zoltánné 

10. Tanulásmódszertan csoport  igény esetén Krómi Zoltánné 

 

Krómi 

Zoltánné 

11.  Kliensek utánkövetése folyamatos Krómi Zoltánné 

Valentényi-

Kocsis Boglárka 

Krómi 

Zoltánné 

12. Pedagógusok szakmai 

műhelyfoglalkozása a 

Tehetséggondozás éve 

keretében (EFOP 3.1.6. 

pályázati finanszírozással) 

2019.  

március 1. 

Krómi Zoltánné 

 

Krómi 

Zoltánné 

13. Tehetség műhelyfoglalkozás 

Karcagi és Kunhegyesi 

Tagintézménnyel közösen 

A tehetségkoordinátori 

feladatellátás bemutatása - 

Karcag 

2019. PSZ 

hete 

szakszolgálati 

dolgozók 

Krómi 

Zoltánné 

14. Nyílt nap – tehetséggondozó 

foglalkozás a pedagógiai 

szakszolgálatnál 

2019. PSZ 

hete 

szakszolgálati 

dolgozók 

szülők 

pedagógusok 

Krómi 

Zoltánné 

15. Tehetséggondozó III. 

Kobaktörő verseny 

megszervezése, lebonyolítása a 

Tehetséggondozás éve 

keretében (EFOP 3.1.6. 

pályázati finanszírozással) 

2019. június Krómi Zoltánné Krómi 

Zoltánné 

16. Félévi és év végi beszámoló az 

elvégzett munkáról, statisztikai 

adatok szolgáltatása 

2019. január 

2019. június 

Krómi Zoltánné 

Valentényi-

Kocsis Boglárka 

Krómi 

Zoltánné 

                                                                        

6. Általános szakszolgálati feladatok: 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaterv elkészítése 2018. 08. 30. Krómi Zoltánné 

2. Tanévnyitó értekezlet - Szolnok 2018. 09. 03. Krómi Zoltánné 

3.  Megbízási szerződéssel alkalmazott 

munkatársak aktualizálása 

2018. 08.31. Krómi Zoltánné 

4. Munkavégzéshez szükséges eszközök, 

anyagok, nyomtatványok ellenőrzése, 

rendelése. Szolgálati autó felkészítése. 

2018. 08.31. Krómi Zoltánné 

5. Jogszabályi változások követése 

 

folyamatos Krómi Zoltánné 

szakalkalmazottak  

6. Tájékoztató anyag, honlap aktualizálása 

a tagintézményünkről. 

2018. 

szeptember 

Krómi Zoltánné 

Mályiné Koór Cecília 
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szakalkalmazottak 

7. Kapcsolattartás intézmények vezetőivel folyamatos Krómi Zoltánné 

8. Nyilvántartási rendszer, elektronikus 

forgalmi napló vezetése 

folyamatos adminisztrátor 

9. Órarendek elkészítése, foglalkozások, 

terápiák beindítása 

2018 

szeptember 

Krómi Zoltánné 

szakalkalmazottak 

10. Munka és tűzvédelmi oktatáson 

részvétel 

2018 

szeptember 

Krómi Zoltánné 

11. Tűzriadó egyeztetés 

alapján (Szent 

Imre Kat. Ált. 

Isk.-val 

közösen) 

Krómi Zoltánné 

12. Szakmai munkaközösségek munkájába 

való bekapcsolódás, a delegált tagok 

foglalkozásokon való részvétele 

folyamatos szakalkalmazottak 

14 Megbízási szerződések előkészítése 2018. 

szeptember 

új belépő 

esetén 

évközben 

Krómi Zoltánné 

15. Az INYR folyamatos feltöltése folyamatos Krómi Zoltánné 

szakalkalmazottak 

16. Igazgatói értekezlet, kapcsolattartás 

vezetőkkel 

havonta Krómi Zoltánné 

17. Önértékelések, minősítések 

előkészítése, portfóliók átnézése  

adott 

időpontban 

Krómi Zoltánné 

18. Team heti rendszerességgel folyamatos Krómi Zoltánné 

19 Műhely foglalkozások szervezése, 

tartása 

kb. 2 havonta  Krómi Zoltánné 

szakalkalmazott 

20. Az EFOP 3.1.6. pályázat programjainak 

lebonyolítása. Képzéseken való 

részvétel. Pályázati beszámolók 

elkészítése. Adatszolgáltatás. 

Megbeszéléseken való részvétel 

folyamatos Krómi Zoltánné 

Mályiné Koór Cecília 

szakalkalmazottak 

21. Központi (októberi) statisztika 

elkészítése 

2018. október 

15. 

Krómi Zoltánné 

szakalkalmazottak 

adminisztrátor 

22. Kapcsolattartás a partner intézmények 

vezetőivel 

folyamatos Krómi Zoltánné 

23. A „Tehetséggondozás évének” 

keretében programok szervezése, 

megvalósítása 

folyamatos Krómi Zoltánné 

szakalkalmazott 

24. Munkaidő nyilvántartás, adminisztráció folyamatos Krómi Zoltánné 

minden szakember, 

adminisztrátor 

25. I. félév értékelése, írásbeli beszámolók 

elkészítése 

2019. január 2. 

hete 

Krómi Zoltánné 

szakalkalmazottak 
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26. I. félévi értekezlet megtartása 2019. január 3. 

hete 

Krómi Zoltánné 

27. A „Tehetséggondozás évének” 

keretében tervezett programok 

2019. PSZ hete  Krómi Zoltánné 

szakalkalmazottak 

28.  Továbbképzési program, beiskolázási 

terv  

készítése, elfogadása 

2019. március Krómi Zoltánné 

szakalkalmazottak 

29. Tanévvégi statisztika elkészítése 2018. június Krómi Zoltánné 

szakalkalmazottak 

adminisztrátor 

30. Év végi értékelés, írásbeli beszámolók 

elkészítése 

2019. június Krómi Zoltánné 

szakalkalmazottak 

31. Év végi értekezlet  2019. június Krómi Zoltánné 

32. Szakmai nap – csapatépítő kirándulás 2019. június Krómi Zoltánné 

szakalkalmazottak 

 

7. Team megbeszélések terve: 

Heti rendszerességgel, keddenként 14:30-16 óráig aktualitások, felmerülő problémák, esetek, 

szervezési feladatok megbeszélése. Témák: belső tudásmegosztás, különös tekintettel a 

pályázati képzésekkel kapcsolatos újdonságokra, előadásokra, tapasztalatcserére. 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. SZB vizsgálati protokoll alapján a saját 

intézményi gyakorlat felülvizsgálata 

A törvényi változások megbeszélése. 

A tanévnyitó szakmai fórumról tájékoztatás. 

szeptember Tóth Judit 

2. A korai intervencióban történő ágazatközi 

együttműködés – konferencia előkészítése 

október  Marton 

Ibolya 

3. A 3 évesek kötelező szűrővizsgálatának  

beépítése a gyakorlatba 

november Mályiné 

Koór Cecília 

4. Kiégés megelőzése december Valentényi-

Kocsis 

Boglárka 

5. Belső továbbképzés – képzésen tanultak átadása január szakalkalmaz

ottak 

6. Tagintézményi arculat  

fejlesztése, az  

ismertség növelésének lehetősége 

február Krómi 

Zoltánné 

Mályiné 

Koór Cecília 

7. Szakszolgálatok hetének  

előkészítése 

március Krómi 

Zoltánné 

 

8. Terápiás elemek, eljárások. "Ötletek a gyermekek 

nyelvi fejlesztésére" 

április Barta Ágnes 

9. Szaktanácsadói tapasztalatokról beszámoló  május Krómi 

Zoltánné 

10. Tanév tapasztalatai, eredményei, zárások június Krómi 

Zoltánné 
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8. Fórumok, továbbképzések: 

Ssz. Szakember neve Rendezvény, fórum, képzés megnevezése 

1. Barta Ágnes Okoskocka képzés – EFOP 3.1.6. pályázati 

finanszírozás 

DPV tanfolyam – EFOP 3.1.6. pályázati 

finanszírozás 

GMP tanfolyam– EFOP 3.1.6. pályázati 

finanszírozás 

 

2. Krómi Zoltánné Okoskocka képzés – EFOP 3.1.6. pályázati 

finanszírozás 

„Alkotó-fejlesztő meseterápia” – EFOP 3.1.6. 

pályázati finanszírozás 

Vadaskert: Tanulástechnika képzés– EFOP 3.1.6. 

pályázati finanszírozás 

DPV tanfolyam– EFOP 3.1.6. pályázati 

finanszírozás 

 

3. Mályiné Koór Cecília Szaktanácsadói mesterképzés 60 órás OH által 

szervezve 

„Alkotó-fejlesztő meseterápia” – EFOP 3.1.6. 

pályázati finanszírozás 

Okoskocka képzés – EFOP 3.1.6. pályázati 

finanszírozás 

DPV tanfolyam– EFOP 3.1.6. pályázati 

finanszírozás 

GMP tanfolyam– EFOP 3.1.6. pályázati 

finanszírozás 

MLSZSZ Konferencia 

Demoszthenész Konferencia 

Debreceni Kenézy Kórház Konferenciája: 

„Logopédiai munka az egészségügyben” 

 

4. Marton Ibolya TSMT képzés– EFOP 3.1.6. pályázati finanszírozás 

 

5. Tóth Judit WISC-IV- EFOP 3.1.6. pályázati finanszírozás 

Vadaskert: Hiperaktivitás és figyelemzavar 

viselkedésterápiája– EFOP 3.1.6. pályázati 

finanszírozás 

TSMT képzés– EFOP 3.1.6. pályázati finanszírozás 

 

6. Valentényi-Kocsis Boglárka Pszichodráma önismereti képzés - önerő 

WISC-IV- EFOP 3.1.6. pályázati finanszírozás 

 

 

9. Tervezett saját műhelymunkák a 2018/2019. tanévre: 

Ssz. A műhelyfoglalkozás témája Időpont Felelős 

1. Korai – szakmaközi megbeszélés 2018. szeptember Tóth Judit 
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Korai jelzőrendszer  

2. Tehetség kerekasztal-megbeszélés 

(többletkötelezettség terhére) 

2018.november Krómi Zoltánné, 

Valentényi-Kocsis 

Boglárka 

3. Félév során a szakértői vizsgálattal 

kapcsolatban felmerülő problémák 

megbeszélése. 

2019. január Marton Ibolya, Tóth 

Judit, Valentényi-

Kocsis Boglárka 

4. Az EFOP 3.1.6. pályázat keretében 

elkészült segédanyagok 

bemutatása, ismertetése  

 

2019. március szerzők 

5. EFOP 3.1.6. pályázat keretében 

kapott új mozgásfejlesztő eszközök 

bemutatása 

2019. május Marton Ibolya 

6. A logopédiai szűrések, terápiák 

kapcsolata a nevelési tanácsadással. 

2019. május Barta Ágnes-Mályiné 

Koór Cecília 

 

10. Tagintézményi ügyelet tervezése: 

A tagintézmény-igazgató helyettes távolléte esetén, az intézmény szakmai irányítását a szakmai 

helyettes (Mályiné Koór Cecília) látja el. A szakmai helyettes hiányzása esetén egy eseti, 

kijelölt szakalkalmazott rögzíti a kéréseket, problémákat és jelezi a vezető ismételt jelenlétekor. 

A szabadságok megtervezése is ezen elvek alapján történik. A tagintézmény az iskolai 

szünetekben csökkentett létszámban működik vagy fenntartói engedéllyel helyettesítve van más 

tagintézmény által.   

 

11. Tagintézmény nyitvatartási rendje: 

A Tagintézmény nyitva tartási rendje a 2018/2019-es tanévétől: 

Hétfő: 7.45-16.00 

Kedd: 7.30-16.30 

Szerda: 7.45-16.00 

Csütörtök: 7.45-16.00 

Péntek: 7.45-14.00 

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

szakember létszámmal biztosítja a szakszolgálat elérését.  

Tagintézmény-igazgató helyettes fogadó órája: kedd 13-14 óráig. 

 

12. Tervezett tanácsadás: 

Ssz. Tanácsadás 

ideje 

Tanácsadó szakember neve Tanácsadási terület/témakör 

1. folyamatos Krómi Zoltánné,  

Marton Ibolya,  

Tóth Judit,  

Valentényi-Kocsis Boglárka,  

Csetnekiné Nagy Noémi mb. 

Nevelési tanácsadás-prevenciós 

foglalkozások, pszichés 

gondozásban tanácsadás 

tanulónak, szülőknek, 

pedagógusoknak 

2. folyamatos Barta Ágnes,  

Mályiné Koór Cecília 

Logopédiai tanácsadás tanulónak, 

szülőknek, pedagógusoknak 

3. folyamatos Marton Ibolya, Tóth Judit, 

Takács Anita mb. 

Korai tanácsadás szülőknek, 

pedagógusoknak 
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4. folyamatos Krómi Zoltánné,  

Valentényi-Kocsis Boglárka 

 

tehetségszűrés és - gondozás 

tanácsadás, konzultáció szülővel, 

pedagógussal, tanulóval 

 

13. Vezetői belső ellenőrzési terv: 

A tagintézmény igazgató folyamatos ellenőrzési feladatai 

VBE-t 

végző 

vezető 

neve 

Ellenőrzött 

szakterület 

VBE 

időpontja 

Ellenőrzött 

kolléga neve 

Ellenőrzés formája 

Krómi 

Zoltánné 

munkaterv 

teljesítésnek 

ellenőrzése 

kéthavonta vezető dokumentumelemzés 

Krómi 

Zoltánné 

fejlesztési/terápiás 

tervek 

2018.10. hó nevelési 

tanácsadásban 

dolgozó 

fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógus 

dokumentumelemzés 

Krómi 

Zoltánné 

órarendek 2018.09.hó, 

folyamatos 

szakalkalmazottak dokumentumelemzés 

Krómi 

Zoltánné 

óraszámok 

teljesítése 

hetente, 

havonta 

szakalkalmazottak dokumentumelemzés 

Krómi 

Zoltánné 

megbízási 

dolgozók 

teljesítései 

havonta, 

folyamatos 

mb. dolgozók dokumentumelemzés 

Krómi 

Zoltánné 

adminisztrátori 

tevékenységek 

ellenőrzése 

negyedévente adminisztrátor dokumentumelemzés 

Krómi 

Zoltánné 

takarítás, tisztaság 

ellenőrzés 

negyedévente takarító veszélyes hulladék, 

tisztítószerek 

felbontás vezetésnek 

dokumentumelemzés, 

tisztaság ellenőrzése 

Krómi 

Zoltánné 

tagintézmény 

ellátmányával, 

elszámolással 

kapcsolatos 

ellenőrzések 

havonta adminisztrátor dokumentumelemzés 

Krómi 

Zoltánné 

felszereltség, 

tárgyi eszközök, 

szolgálati autó 

használati rend 

ellenőrzése  

hetente adminisztrátor dokumentumelemzés 

Krómi 

Zoltánné 

mentorálás 

ellenőrzése 

félévente Valentényi-Kocsis 

Boglárka 

konzultáció 

 

 

 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 215 

 
 

14. Szakterületi/személyi lebontásban végzett vezetői ellenőrzések: 

VBE-t 

végző 

vezető 

neve 

Ellenőrzött 

szakterület 

Ellenőrzött 

kolléga neve 

VBE 

időpontja 

Ellenőrzés formája 

Krómi 

Zoltánné 

Szakértői 

bizottsági 

tevékenység 

pszichológus 

Valentényi-

Kocsis 

Boglárka 

 

folyamatos szakértői vélemények, 

nyilvántartó kartonok, 

vizsgálati dokumentáció 

 INYR vezetésének 

ellenőrzése 

I.félév – 1 

alkalom 

hospitálás szakértői 

vizsgálaton 

II.félév – 1 

alkalom 

hospitálás szakértői 

vizsgálaton 

gyógypedagóg

usok 

Tóth Judit 

Marton Ibolya 

folyamatos szakértői vélemények, 

nyilvántartó kartonok, INYR 

vezetésének ellenőrzése 

I.félév – 1 

alkalom 

hospitálás szakértői 

vizsgálaton 

II.félév – 1 

alkalom 

hospitálás szakértői 

vizsgálaton 

Csetnekiné 

Nagy Noémi 

pszichológus 

mb. 

folyamatos szakértői vélemények, INYR 

vezetésének ellenőrzése 

Krómi 

Zoltánné 

Nevelési 

tanácsadás 

Marton Ibolya  

gyógypedagóg

us 

 

2018.10.hó fejlesztési tervek ellenőrzése 

I.félév – 1 

alkalom 

hospitálás 

II.félév – 1 

alkalom 

hospitálás 

Félévente  

1-1 alkalom 

INYR és papír/elektronikus 

alapú dokumentáció 

ellenőrzése 

Tóth Judit 

gyógypedagóg

us 

2018.10.hó fejlesztési tervek ellenőrzése 

 

I.félév – 1 

alkalom 

hospitálás 

II.félév – 1 

alkalom 

hospitálás 

Félévente  

1-1 alkalom 

INYR és papír/elektronikus 

alapú dokumentáció 

ellenőrzése 

Pszichológuso

k 

Valentényi-

Kocsis 

Boglárka, 

Csetnekiné 

Félévente  

1-1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció ellenőrzése 
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Nagy Noémi 

mb. 

Krómi 

Zoltánné 

Korai fejlesztés 

 

Tóth Judit 

 

2018.10.hó fejlesztési tervek ellenőrzése 

 

I.félév – 1 

alkalom 

hospitálás 

II.félév – 1 

alkalom 

hospitálás 

Félévente  

1-1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció ellenőrzése 

Marton Ibolya 2018.10.hó fejlesztési tervek ellenőrzése 

I.félév – 1 

alkalom 

hospitálás 

II.félév – 1 

alkalom 

hospitálás 

Félévente  

1-1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció ellenőrzése 

Takács Anita 

mb. 

2018.10.hó fejlesztési tervek ellenőrzése 

I.félév – 1 

alkalom 

hospitálás 

II.félév – 1 

alkalom 

hospitálás 

Félévente  

1-1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció ellenőrzése 

hospitálás 

Krómi 

Zoltánné 

Logopédia Mályiné Koór 

Cecília 

folyamatos részletes logopédiai 

vélemények ellenőrzése 

Félévente  

1-1 alkalom 

hospitálás 

Félévente  

1-1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció ellenőrzése 

Barta Ágnes folyamatos részletes logopédiai 

vélemények ellenőrzése 

Félévente  

1-1 alkalom 

hospitálás 

Félévente  

1-1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció ellenőrzése 

 

 

Krómi 

Zoltánné  

 

Kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, 

tanulók 

azonosítása és 

gondozása 

Valentényi-

Kocsis 

Boglárka 

Félévente  

1-1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció ellenőrzése 

Félévente  

1-1 alkalom 

konzultáció 
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Krómi 

Zoltánné  

 

Gyógy 

testnevelés 

Tudesze Csaba Félévente  

1-1 alkalom 

INYR és papír alapú 

dokumentáció ellenőrzése 

Félévente  

1-1 alkalom 

hospitálás 

 

15. A Tehetséggondozás Évének és a Pedagógiai Szakszolgálatok Hetének összevont 

programterve: 

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja Felelőse(i) 

1. Tehetség kerekasztal-

megbeszélés 

Tájékoztató délután 

tehetséggondozás, 

tehetségkoordinálás  

keretében  

nyújtott  

szolgáltatásokról 

2018. 

november 

járás oktatási és 

nevelési 

intézményeiből 

munkaközösség 

vezetők, pedagógusok 

Krómi Zoltánné 

2. Pedagógusok szakmai 

műhelyfoglalkozása a 

tehetség jeleinek 

megismerésére 

alulteljesítő gyermekek 

megsegítése a 

pedagógiai munka 

során (EFOP 3.1.6. 

pályázati 

finanszírozással) 

2019.  

március 1. 

óvodapedagógusok 

tanítók 

tanárok 

Krómi Zoltánné 

 

3.  Tehetség 

műhelyfoglalkozás 

Karcagi és Kunhegyesi 

Tagintézménnyel 

közösen 

A tehetségkoordinátori 

feladatellátás 

bemutatása  

2019. PSZ 

hete 

szakszolgálati 

dolgozók 

Krómi Zoltánné 

4. Nyílt nap – 

tehetséggondozó 

foglalkozás a 

pedagógiai 

szakszolgálatnál 

2019. PSZ 

hete 

szakszolgálati 

dolgozók 

szülők 

pedagógusok 

Krómi Zoltánné 

5. Tehetség verseny 2019. június tanulók Krómi Zoltánné 
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16. Egyéb: 

16.1 Belső kapcsolatok 

Szakmai munkaközösségek tagjaival való együttműködés. 

Belső tudásmegosztás: Tanfolyamokon, konferencián résztvevő kollégák megosztják 

tapasztalataikat.  

Vezetői értekezletek havonta egy alkalommal. A vezetői értekezleteket követően a munkatársak 

tájékoztatás havonta egy alkalommal. 

A tagintézmény dolgozói számára a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés biztosítása.  

 

16.2 Külső kapcsolatok 

A tagintézmény külső kapcsolatainak megszervezéséért a tagintézmény-vezető a felelős. 

Minden dolgozó köteles a külső munkakapcsolatok során feladatát maximális szakmaisággal 

és intenzitással úgy végezni, hogy az minden esetben a gyermekek/ tanulók érdekeit szolgálja, 

és ezzel az intézmény szakmai hírnevének növekedését segítse elő. 

A tagintézmény szoros kapcsolatot tart fenn a Szolnoki Tankerülettel, a Tiszafüredi járás 

közoktatási intézményeivel, önkormányzati és egyházi óvodákkal, iskolákkal. 

További fontos partnerintézményeink: a szociális intézmények, valamint a gyámhatósági és 

gyermekjóléti, családsegítő, gyermekvédelmi szolgálat szakemberei. Kapcsolatot tartunk fenn 

az egészségügyi intézményekkel, gyermek pszichológiai, pszichiátriai szakrendeléssel, 

gyermek ideggondozóval, valamint különböző szakrendelőkkel, gyermekorvosi és védőnői 

hálózattal, a Járási Hivatalokkal és a lakóhely szerinti jegyzőkkel.  

Szülőkkel történő kapcsolattartás (fogadó óra, igény esetén szülői értekezlet, nyílt órák, szülő 

klub, tanácsadás) 

 

16.3 Egyéb szakmai feladatok 

Tagintézményünk szakemberei rendszeresen részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Munkaközösségeinek műhelyfoglalkozásán az alábbi beosztás 

szerint: 

 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált tagja Látogató tag 

Nevelési Tanácsadás Valentényi-Kocsis Boglárka  

Logopédia Mályiné Koór Cecília Barta Ágnes 

Korai fejlesztés Marton Ibolya  

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Tóth Judit  

Tehetséggondozás Krómi Zoltáné  

IÖM Krómi Zoltánné  

Iskolapszichológia -  

 

 

17. Tagintézményi saját innovációk: 

 EFOP 3.1.6. pályázat tagintézményi vállalása a 2018/19-es tanévben 

Programok típusa/száma:  

 Konferencia- 2 alkalom 

 Szülőklub – 10 alkalom 

 Műhelyfoglalkozás pedagógusoknak – 6 alkalom 
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 Verseny – 1 alkalom 

 Nyári táborok – 4 alkalom 

 Tanulók számára csoportos foglalkozás: 24 alkalom 

 Képzéseken való részvétel: 6 fő, várhatóan 10 féle képzés 

 A pályázat megvalósításában a tagintézmény minden dolgozója részt vesz. 

 

 

18. Tanítás nélküli szakmai napok: 

 

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja Helyszín 

1. Kori fejlesztés 

– Konferencia 

EFOP 3.1.6. 

pályázati 

program 

2018.11. 23. szakszolgálati 

pedagógusok 

partner intézmények 

szülők 

Kovács Mihály 

Művelődési Központ 

2. Karácsonyi 

ünnepség a 

Tiszafüredi 

Tagintézmény

ben, 

évértékelés 

kb. 

2018.12.19. 

szakszolgálati dolgozók Tiszafüredi 

Tagintézmény 

3. Tehetség 

műhelyfoglalk

ozás Karcagi 

és Kunhegyesi 

Tagintézménn

yel közösen 

 (Pedagógiai 

Szakszolgálat

ok Hetéhez 

kapcsolódva) 

szakszolgálati 

szakalkalmazottak 

 

tervezés alatt 

Karcagi Tagintézmény 

4. Csapatépítés, 

szakmai 

tanulmánnyal 

egybekötve 

2019.06. 04. szakszolgálati dolgozók tervezés alatt 

BAZMPSZ 

Tiszaújvárosi 

Tagintézménye 

 

 

19. Minősítések, önértékelések 

 Mesterpedagógus (szaktanácsadó) minősítési eljárás: Mályiné Koór Cecília 

 Pedagógus II. minősítési eljárás: Tóth Judit 

 Önértékelés: Marton Ibolya 

 Pedagógus II. minősítési eljárásra jelentkezett: Barta Ágnes, Marton Ibolya. 
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VII.9 A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény és Fegyverneki Telephely 

Szabó Judit 

tagintézmény-igazgató 

 

„Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, 

azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat,  

amilyenekről álmodni sem mertünk volna.” 

/Kristine Barnett/ 

 

Bevezetés 

Törökszentmiklósi Tagintézmény: A 2018/2019-es tanévben a tagintézmény ellátási területe 

nem változott. A tehetséggondozás előző tanévi, jogszabálynak megfelelő beindításával, az 

iskolapszichológia koordinációján kívül, minden szakfeladatot ellátunk. A Tagintézmény és a 

Telephely működése és együttműködése a szabályozásnak megfelelően történik, ennek a 

tanévnek a célja ezen a területen a szakmai kapcsolat és együttműködés elmélyítése. A tervezett 

programjaink a tanév során igazodnak a „Tehetséggondozás évéhez.” 

 

1. Általános célok: 

 A fenntartó elvárásainak való szigorú megfelelés szem előtt tartása. 

 Az egységes működési filozófiának való megfelelés (szakszolgálati rendelet és az 

SZMSZ értelmében). 

 A különleges bánásmódra jogosult gyermekek/tanulók mindenek feletti érdekének szem 

előtt tartása szerinti szakszolgálati működés. 

 A pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai és terápiás feladataira vonatkozó 

pszichológiai, gyógypedagógiai, és pedagógiai szakmai elvárásoknak való teljes körű 

megfelelés. 

 A folyamatos önképzés, magas szintű szakmaiság elvének követése. 

 Az önértékelési csoport által kijelölt folyamatoknak való teljes körű megfelelés. 

 Költséghatékony működés elvének követése. 

 

2. Tagintézményi és Telephelyi saját célok: 

 A Tagintézmény és a Telephely jó együttműködésének megőrzése, a kollégák közötti 

kapcsolat további erősítése. 

 A magas szakmai színvonalon történő munkavégzés alapvető célunk. Törekszünk arra, 

hogy kihasználjuk a továbbképzési lehetőségeket, valamint a jó gyakorlatok átvételét a 

kollégáktól. 

 Az EFOP 3.1.6 pályázat programjainak szakszerű, és színvonalas megvalósítása. 

 A tehetséggondozás előző tanév során bevált folyamatainak erősítése, új lehetőségek és 

utak keresése. 

 Fontosnak tartjuk a tárgyi feltételeknek, és helyi adottságoknak megfelelő rugalmas 

munkaszervezést, a kliensek igényeinek figyelembevételével. 

 A társintézményekkel, illetve minden partnerünkkel a szoros együttműködés 

fenntartására törekszünk. Célunk a közös munkában a változások nyomon követése, az 

annak megfelelő módosítások végrehajtása, új utakra való nyitottság, a kliensek érdekeit 

szem előtt tartva. Intenzívebb kapcsolatot kívánunk kialakítani a gyermekprogramokat 

szervező társintézményekkel, a korábbi gyakorlathoz képest. 
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 Elkötelezettek vagyunk a megelőzés, a prevenció mellett, melyre az óvodás korú 

gyermekek körében továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk mind a részképességek 

fejlődésének segítése, mind pedig a beszédjavítás, a logopédiai ellátás tekintetében. A 

nevelési tanácsadás éve alkalmából e terület még több figyelmet kap. 

 Tagintézményünket a szülők bizalommal keresik fel, akár egy-egy kérdéssel, 

problémával is. Ennek megőrzésére továbbra is törekszünk. A megfelelő környezet 

kialakításával is igyekszünk segíteni. 

 Munkaszervezés szintjén fontosnak tartjuk a kollégák egyenlő terhelésének biztosítását, 

a mentális egészség megőrzését, a kollégák bevonását a döntésekbe. 

 Munkakörülményeinkre igényesek vagyunk, az eszközök és a környezet óvásának 

érdekében kialakított szabályokat betartjuk, és betartatjuk. 

 Minden alkalmazottra érvényes a küldetésnyilatkozatunk és jövőképünk elvei szerinti 

munkavégzés. 

 

3. Tagintézmény/telephely személyi feltételei: 

3.1 Szakalkalmazott főállású kollégák a Tagintézményben 

Név Beosztás, munkakör Kötelező 

óra 

Tevékenységek 

Szabó Judit szakvizsgázott 

gyógypedagógus 

tagintézmény-

igazgató 

heti 4 óra szakértői bizottsági tevékenység 

SZB munkaközösség pót tagja 

Gazdig Dóra pszichológus heti 21 óra 4 óra szakértői bizottsági 

tevékenység 

17 óra nevelési tanácsadás, 

tehetséggondozás 

Nevelési tanácsadás, 

iskolapszichológia 

munkaközösség tagja 

Burai Zsuzsanna szakvizsgázott 

gyógypedagógus - 

logopédus 

 

heti 21 óra  21 óra logopédiai ellátás 

Szakértői bizottsági tevékenység, 

óvodai programok miatt elmaradt 

kötelező órák terhére 

Logopédiai munkaközösség tagja 

Farkas István gyógypedagógus - 

logopédus 

 

heti 21 óra 21 óra logopédiai ellátás 

Szakértői bizottsági tevékenység, 

óvodai programok miatt elmaradt 

kötelező órák terhére 

Logopédiai munkaközösség pót 

tagja 

Gácsi Margit gyógypedagógus 

 

heti 21 óra 8 óra szakértői bizottsági 

tevékenység, korai fejlesztés 

(alkalmazkodva a korai 

fejlesztésbe bekerülő gyermekek 

óraszámához) 

13 óra nevelési tanácsadás, mely 

keretében a 3 éves korúak 

beszédindítását is támogatja 
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Szakmai helyettes, Korai 

fejlesztés Munkaközösség pót 

tagja 

Juhász Olga gyógypedagógus 

 

heti 21 óra 14 óra szakértői bizottsági 

tevékenység és korai fejlesztés 

(alkalmazkodva a korai 

fejlesztésbe bekerülő gyermekek 

óraszámához) 

7 óra nevelési tanácsadás mely 

keretében a 3 éves korúak 

beszédindítását is támogatja 

Korai fejlesztés munkaközösség 

tagja 

Tóviziné 

Hevesi-Tóth 

Mária 

szakvizsgázott 

gyógypedagógus 

heti 21 óra 8 óra szakértői bizottsági 

tevékenység 

 óra nevelési tanácsadás 

SZB munkaközösség tagja 

Fehér Henriett gyógypedagógus heti 17 óra 2 óra szakértői bizottsági 

tevékenység 

4 óra korai fejlesztés 

11 óra nevelési tanácsadás 

Orosz Máténé tehetségkoordinátor heti 11 óra 11 óra tehetséggondozás 

Tehetséggondozás 

munkaközösség tagja 

Récziné Halmai 

Hédi 

gyógytestnevelő heti 21 óra 

+ 1 túlóra 

22 óra gyógytestnevelés ellátás 

Gyógytestnevelés 

munkaközösség tagja 

Stefán Edina tanító - 

fejlesztőpedagógus 

het 21 óra 21 óra nevelési tanácsadás 

 

Nevelő – oktató munkát segítő munkatársak: 

Hoppál Imréné adminisztrátor főállásban 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatni kívánjuk: 

Farkas Zita - konduktor (tervezetten heti 10 óra) 

Kocsisné Török Ágnes – gyógytestnevelő (tervezetten heti 7 óra) 

Guth Tímea – tiflopedagógus (tervezetten heti 1 óra) 

 

3.2 Szakalkalmazott főállású kollégák a Telephelyen: 

Név Beosztás, munkakör Kötelező 

óra 

Tevékenységek 

Szabó Ildikó szakvizsgázott 

gyógypedagógus 

tagintézmény-igazgató 

helyettes, telephely-

vezető 

heti 6 óra szakértői bizottsági tevékenység,  
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Varga Mária szakvizsgázott 

gyógypedagógus, 

tehetségfejlesztő tanár 

heti 21 

óra 

4 óra tehetségkoordináció, 

16 óra nevelési tanácsadás, 

szakértői bizottsági tevékenység 

óvodai programok miatt 

elmaradt kötelező órák terhére, 

1 óra korai fejlesztés 

szakmai helyettes 

Csíkné Gábli 

Erika 

tanácsadó 

szakpszichológus 

 

heti 21 

óra  

12 óra szakértői bizottsági 

tevékenység (ebből 4 órát a 

Kunhegyesi Tagintézményben 

tölt),  

9 óra nevelési tanácsadás (ebből 

a tehetséggondozásban 

önismereti csoport működtetése) 

Farkasné Rózant 

Ildikó 

gyógypedagógus - 

logopédus 

heti 21 

óra 

20 óra logopédiai ellátás, 

1 óra korai fejlesztés 

Szabó János szakvizsgázott 

gyógypedagógus 

 

heti 21 

óra 

4 óra szakértői bizottsági 

tevékenység,  

17 óra nevelési tanácsadás, 

korai fejlesztés (alkalmazkodva 

a korai fejlesztésbe bekerülő 

gyermekek óraszámához) 

Stefán Rita gyógypedagógus-

logopédus 

heti 21 

óra 

2019. 

január 

végétől 

21 óra logopédiai ellátás 

 

Nevelő – oktató munkát segítő munkatársak: 

- Szásziné Nagy Krisztina ügyviteli dolgozó főállásban 

- Mészáros Attila kisegítő dolgozó heti 20 órában 

  

Megbízási szerződéssel foglalkoztatni kívánjuk: 

- Bordásné Nagy Ildikó – gyógypedagógus-logopédus (tervezetten heti 6 óra) 

- Szabó Lajosné – gyógypedagógus-logopédus (tervezetten heti 6 óra) 

 

 

4. Tagintézmény/telephely tárgyi feltételek: 

4.1 Törökszentmiklósi Tagintézmény 
Az épület a város frekventált központjában található, jól megközelíthető, a parkolási lehetőség 

biztosított. Nehézséget okoz, hogy az akadálymentesítés még nem történt meg, a bejáratnál 

lépcső található, a mozgásfejlesztő szobához vezető ajtó keskeny. A mosdóban pelenkázási 

lehetőség biztosított. 

 

 A helyiségek: 

- egy vezetői iroda 

- egy adminisztrátori iroda 

- egy pszichológiai terápiára, IQ mérésre kialakított szoba 
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- kettő pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálatok végzésére, terápiára kialakított 

szoba 

- egybenyíló logopédiai és mozgásfejlesztő szoba (a két helyiség egyszerre nem 

használható terápiára) 

- egy teakonyha 

- egy szülői váró 

 

 A dolgozói létszám mellett a szobák kihasználtsága fokozott. Az órarendek 

összeállításánál nehézséget jelent a gyermekekhez illetve feladatokhoz igazodó igények, 

és a kötelező óraszámok összehangolása, szükséges a rugalmasság és minden változásnál 

az egyeztetés. 

 iratok tárolása szűkös, tároló helyek kialakítására lenne szükségünk, 

 a tisztítószerek biztonságos tárolására kialakított hely szűkös, nagy mennyiségű 

ellátmány nehezen helyezhető el benne. 

 a mozgásfejlesztő eszközök raktározására nincs lehetőségünk, így a mozgásteret szűkíti 

 a két szobában a szőnyegek elhasználódtak 

 az utcafronti ablakok cseréje megtörtént,  

 a fűtésrendszer működését előző tanévben optimalizálták a vezérlés átalakításával, így az 

egyenletes hőmérséklet biztosított 

 a szobák nem túl nagyok, nagyobb csoportos terápiára, közösségi rendezvényre nem 

alkalmasak 

 csoportos terápiák esetén a szülői váró túlzsúfolt 

 az informatikai eszközpark elöregedett, a központi számítógép működése több problémát 

mutat, a problémák az internet használhatóságára, gyorsaságára is hatással van 

 az informatikai eszközeink száma a dolgozók létszámához viszonyítva elenyésző, az 

eszközök pótlására, bővítésére az EFOP 3.1.6 pályázat keretében lesz lehetőség 

 Eszközeink az elmúlt években részben gyarapodtak, ezek főként diagnosztikai célt 

szolgálóak. A fejlesztéshez többnyire saját vásárlású, illetve „gyártott” eszközöket 

használunk. fontos lenne, akár saját, akár pályázati forrásból. 

 A fejlesztéshez, terápiákhoz hosszú ideje egyáltalán nem, vagy csak elenyésző 

mennyiségben kaptunk, kapunk anyagot (gyurma, színesek, festék, ragasztó stb.), melyek 

azonban a szakmailag megfelelő színvonalú, és eredményes ellátás nélkülözhetetlen 

eszközei. Eddig saját keretből, illetve a többlet-kötelezettségvállalás keretében 

lebonyolított szakmai rendezvényekre volt lehetőségünk vásárolni. Ennek a területnek 

központi és egységes megoldása továbbra is fontos feladatnak bizonyul. 

 

4.2 Fegyverneki Telephely 
Ötödik tanéve működünk jelenlegi helyünkön. „Belaktuk”, bútoraink jelentős része a téli 

beszerzés során lecserélésre került, illetve újabb polcrendszer is kialakítása is megtörtént. 

Optimális tükörrel is rendelkezünk, mely több év után mindenki megelégedésére elfoglalta 

helyét a gyógypedagógiai vizsgálóban. A város frekventált központjában működünk, a 

telephely jól megközelíthető, a parkolási lehetőség biztosított. Az udvar impozáns. Nehézséget 

okoz, hogy az akadálymentesítés még mindig nem történt meg, a lépcső közepesen magas. 

Nincs saját „mindenes”, tárolásra alkalmas helyiségünk. A vegy- és tisztítószerek, egyéb 

eszközök tárolására az önkormányzat biztosított egy kisebb épületrészt. 

 

 A helyiségek közül: 

- egy vezetői és adminisztrátori iroda 
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- 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 

 

 A szobák kicsik, nagyobb rendezvény, fórum megvalósítása már lehetetlen a 

Telephelyen.  

 

 Főként diagnosztikai célt szolgáló eszközeink gyarapodtak az utóbbi években, a terápiás 

park kevesebb törődést kap még mindig. A fejlesztéshez többnyire saját vásárlású, illetve 

„gyártott” eszközöket használunk, valamint az óvodák fejlesztő játékait továbbra is 

igénybe vehetjük. Az eszközeink folyamatosan amortizálódnak, pótlásuk, bővítésük 

fontos lenne. Az előző tanév többletkötelezettség-vállalásának köszönhetően több korai 

fejlesztésben használható eszközt is be tudtunk szerezni. A Mezőtúri Tagintézménytől 

adománycsomagot is kaptunk, melyben sok hasznos kincs volt. Az EFOP 3.1.6 pályázat 

keretén belül jelentős eszköz beszerzése várható a tanévben. 

 A nyári időszakban felújítási munkálatok nem történtek. Az épület ablakai rendkívül 

rossz állapotban vannak, némelyik már balesetveszélyes akár kinyitáskor, takarításkor 

pedig egyértelműen az. A fa összeszáradt, a gitt jelentős része kipotyogott, a közel másfél 

négyzetméteres üvegek mozognak a keretben. Ennek az állapotnak a kezelésére megoldás 

keresése szükséges. 

 Az iratok megfelelő tárolását újabb polcrendszer beszerzésével sikerült a nyáron 

elfogadhatóbbá tenni. 

 

5. Tagintézmény/telephely által ellátott települések: 

5.1 Törökszentmiklósi Tagintézmény: Törökszentmiklós, Tiszapüspöki, Kengyel, Tiszatenyő, 

Kuncsorba 

A korai fejlesztésben a mozgásfejlesztést tagintézményünk biztosítja a Fegyverneki Telephely 

ellátási területén élő gyermekek számára is (Fegyvernek, Örményes, Tiszabő). Szükség, illetve 

lehetőség esetén együttműködés keretében a Kunhegyesi Tagintézmény területén 

mozgásfejlesztésre jogosult gyerekek esetében is biztosítja az ellátást. 

 

Az ellátási területen lévő nevelési-oktatási intézmények: 

- 4 óvoda (12 telephellyel) 

- 6 általános iskola (9 telephellyel) 

- 3 középiskola 

- valamint nem ellátási körzetünkbe tartozó általános és középiskolák tanulói, akik 

lakóhely miatt a mi illetékességi körünkbe tartoznak 

 

Az ellátási területen élők nagy számban hátrányos helyzetűek. A feladatellátás szervezésénél 

figyelembe kell venni a közlekedési sajátságokat, nehézségeket, hogy a különböző ellátási 

formákat igénybe tudják venni a kliensek. A megnövekedett szakemberlétszám, valamint a 

szolgáltatás könnyebb elérhetősége miatt külső helyszínen is biztosítunk nevelési tanácsadás 

keretében pedagógiai fejlesztést óvodáskorú gyermekeknek, ahol a körülmények adottak. 

 

5.2 Fegyverneki Telephely: Fegyvernek, Tiszabő, Örményes 

Az ellátási területen lévő nevelési-oktatási intézmények, klientúra: 

- 1 bölcsőde 
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- 3 óvoda (7 telephellyel) 

- 2 általános iskola (4 telephellyel) 

- valamint nem ellátási körzetünkbe tartozó általános és középiskolák tanulói, akik 

lakóhely miatt a mi illetékességi körünkbe tartoznak 

 

6. A tagintézmény/telephely tanév során megvalósítandó feladatai: 

6.1 Szakértői bizottsági tevékenység 

2018.szeptember 1. – 2019.augusztus 31. 

 Törökszentmiklósi Tagintézmény szakemberei és tervezett esetszámai 

szakember: Gazdig Dóra – pszichológus 

    Szabó Judit - gyógypedagógus 

    Juhász Olga - gyógypedagógus 

    Tóviziné Hevesi-Tóth Mária - gyógypedagógus 

    Gácsi Margit - gyógypedagógus 

tervezett esetszám: felülvizsgálat (beérkezett) 103 fő (még várható 23),  

alapvizsgálat IÉV-vel 110 fő 

 

 Fegyverneki Telephely szakemberei és tervezett esetszámai 

szakember: Szabó Ildikó - gyógypedagógus 

Szabó János - gyógypedagógus 

    Csíkné Gábli Erika - pszichológus 

tervezett esetszám: felülvizsgálat (beérkezett) 73 fő, alapvizsgálat IÉV-vel 50 fő 

 

Feladatok ütemezése 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. szakértői vizsgálat iránti kérelmek 

fogadása, vizsgálatok ütemezése 

folyamatos tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

2. alap- és felülvizsgálatok szakszerű 

végzése adekvát tesztválasztással, a jelzett 

probléma és a gyermek sajátosságaihoz 

igazított eszközválasztással, új vizsgálati 

eljárások alkalmazása 

folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

3. szükség esetén mérőeszköz, feladatlap 

összeállítása, alkalmazása, korrekciója 

aktuálisan gyógypedagógus 

4. Októberi statisztikához adatok 

szolgáltatása  

2018.09.14 szakalkalmazottak 

5. félévi statisztikai adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

2019.01.06. gyógypedagógus 

pszichológus 

6. iskolai életmódra való alkalmassági 

vizsgálatok fogadása, ütemezése 

2019.01.15. tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

7. IÉV besorolása, vizsgálatok végzése 2019.01.15. 

2019.03.15. 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes, 
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gyógypedagógus 

pszichológus 

8. team munka, megbeszélés, diagnózis 

közös meghozatala, szülői konzultáció 

folyamatos tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes, 

gyógypedagógus 

pszichológus 

9. szakértői vélemények készítése, 

változatos szakirodalmi és internetes 

felületek javaslata 

folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

10. dokumentáció vezetése, 

INYR 

folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

11. a munkaközösségi foglalkozások 

látogatása, 

tapasztalatcsere, új információk 

megosztása a kollégákkal 

folyamatos Tóviziné Hevesi-

Tóth Mária, Szabó 

János, Szabó Ildikó 

tagintézmény-

igazgató 

12. önképzés folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

13. tanév végi összesítés, részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

szakalkalmazottak 

 

6.2 Nevelési tanácsadás 

Nevelési tanácsadás/prevenciós tevékenység 

 Törökszentmiklósi Tagintézmény szakemberei és tervezett esetszámai 

2018.október 1. – 2019.augusztus 31. 

szakember: Juhász Olga - gyógypedagógus 

    Tóviziné Hevesi-Tóth Mária - gyógypedagógus 

    Gácsi Margit – gyógypedagógus 

    Fehér Henriett – gyógypedagógus 

    Stefán Edina – tanító-fejlesztőpedagógus 

tervezett ellátás: pszichológiai gondozás 60 fő, 180 fő – az 5 éves és 3 éves korban 

elvégzett logopédiai szűrés, illetve egyéni jelzés alapján (egyéni, kiscsoportos) 

 

 Fegyverneki Telephely szakemberei és tervezett esetszámai 

szakember: Varga Mária - gyógypedagógus 

    Szabó János – gyógypedagógus 

tervezett ellátás: 100 fő – az 5 éves és 3 éves korban elvégzett logopédiai szűrés, illetve 

egyéni jelzés alapján (egyéni, kiscsoportos) 

 

Feladatok ütemezése 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1 3 évesek szűrés tervezése (KOFA) 2018.09.03. tagintézmény-

igazgató 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 228 

 
 

gyógypedagógus 

2 szűrővizsgálatok végzése (KOFA) 2018.09.14. 

Fegyv.2018.09.30  

gyógypedagógus 

 

3 tájékoztatás szülők, óvoda felé 2018.09.21. 

Fegyv.2018.10.15 

KOFA 

gyógypedagógus 

4 5 éves és 3 éves korban végzett 

logopédiai szűrések eredményeinek 

rögzítése 

2018.09.14. 

Fegyv.2018.09.30 

KOFA 

gyógypedagógus, 

logopédus 

5 szűrési statisztika, következtetések 2018.09.14. 

Fegyv.2018.09.30 

gyógypedagógus 

6 ellátás megszervezése, csoportalakítás 2018.10.01. gyógypedagógus 

7 fejlesztési tervek készítése a mérési 

eredmények alapján 

2018.10.30. gyógypedagógus 

8 folyamatos ellátás biztosítása, 

differenciált foglalkozásszervezés, 

fejlesztő értékelés 

a vezetői látogatás tapasztalatainak, 

javaslatainak hasznosítása,  

2019.06.15. 

2019.08.31. 

gyógypedagógus 

9 kapcsolattartás szülőkkel, 

pedagógusokkal 

folyamatos gyógypedagógus 

10 team-munka, a kliens ellátásában még 

érintett kollégával, szükség esetén 

társintézménnyel megbeszélés 

folyamatos/aktuál

isan 

gyógypedagógus 

11 félévi statisztikai adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

2019.01.07. gyógypedagógus 

12 dokumentáció vezetése, napló és INYR folyamatos gyógypedagógus 

13 év végi mérés, értékelés, 

dokumentációk zárása 

2019.06.15. 

2019.08.31. 

gyógypedagógus 

14 tapasztalatcsere, új információk 

megosztása a kollégákkal 

folyamatos gyógypedagógus 

15 továbbképzéseken való részvétel, 

önképzés, pályázatok figyelése, 

folyamatos gyógypedagógus 

16 tanév végi összesítés, részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

gyógypedagógus 

17 nyári feladatellátás megszervezése, 

végzése 

2019.08.31. gyógypedagógus 

 

6.3 Nevelési tanácsadás/pszichés gondozás 

 Törökszentmiklósi Tagintézmény szakemberei és tervezett esetszámai 

2018.október 1. – 2019.augusztus 31. 

szakember: Gazdig Dóra – pszichológus 

tervezett ellátás: 60 fő (az előző tanévek figyelembevételével) 

 Fegyverneki Telephely szakemberei és tervezett esetszámai 

szakember: Csíkné Gábli Erika – pszichológus  

tervezett ellátás: 35 fő (az előző tanévek és a jelenlegi lehetőségek figyelembevételével) 
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Feladatok ütemezése 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. bejelentkezések, kérelmek áttekintése, 

első találkozás, vizsgálat ütemezése 

folyamatos pszichológus 

2. vizsgálatok végzése szakszerű eszköz- és 

módszerválasztással, szükség esetén 

szakterületi vélemény írása 

folyamatos pszichológus 

3. terápiák tartása, egyéni illetve csoportos, 

adekvát és változatos technikák 

alkalmazása 

folyamatos pszichológus 

4. team-munka, a kliens ellátásában még 

érintett kollégával, szükség esetén 

társintézménnyel megbeszélés 

folyamatos/aktuál

isan 

pszichológus 

5. tanácsadás kliensnek, szülőknek, 

pedagógusoknak, 

 

folyamatos pszichológus 

6. előadások, szülő- és pedagógus csoportok  igényfelmérés 

után 

pszichológus 

7. félévi statisztikai adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

2019.01.07. pszichológus 

8. dokumentáció vezetése, 

napló, INYR 

folyamatos pszichológus 

9. terápiák zárása folyamatos 

2019.08.31. 

pszichológus 

10. a munkaközösségi foglalkozások 

látogatása, tapasztalat-csere, új 

információk megosztása a kollégákkal 

folyamatos pszichológus 

11. továbbképzéseken való részvétel, 

önképzés, pályázatok figyelése, részvétel 

folyamatos pszichológus 

12. tanév végi összesítés, részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgató 

utasítása szerint 

pszichológus 

13. nyári feladatellátás megszervezése, 

végzése 

2019.08.31. pszichológus 

 

6.4 Korai fejlesztés és gondozás 

2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31. 

 Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Szakember: Juhász Olga – gyógypedagógus 

Gácsi Margit – gyógypedagógus 

Fehér Henriett – gyógypedagógus - szomatopdagógia szakos végzős 

hallgató 

    Farkas Zita (megbízással) – konduktor 

    Guth Tímea (megbízással) – tiflopedagógus  

   

Komplex gyógypedagógia - tervezett esetszám: 4 fő + a tanév folyamán ellátásra 

jogosulttá válók. 

Mozgásfejlesztés - tervezett esetszám: 11 fő + a tanév folyamán ellátásra jogosulttá válók. 

Látásfejlesztés – tervezett esetszám: 2 fő  
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A hangsúlyt fektetünk a szakember „állandóságra”, a kialakult bizalmi légkör, és a 

terápiás kapcsolat megőrzésére a terápiás ellátás során. Az órák időpontjával igazodunk 

a gyermek bioritmusához, és a közlekedési sajátosságokhoz lehetőségeinkhez mérten. 

 

 Fegyverneki Telephely 

szakember: Varga Mária – gyógypedagógus 1 óra komplex megsegítés 

    Farkasné Rózant Ildikó – logopédus 1 óra beszédindítás 

ellátás: a tanévet egy ellátást igénylővel indítjuk 

 

Feladatok ütemezése 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1 ellátás megszervezése 2018.09.03. tagintézmény-

igazgató,  

tagintézmény – 

igazgató helyettes, 

gyógypedagógusok 

2 státuszmérés, fejlesztési terv készítése 2018.09.14. gyógypedagógusok 

konduktor 

3 ellátás szakszerű eszköz- és 

módszerválasztással, 

a vezetői látogatás tapasztalatainak, 

javaslatainak hasznosítása 

folyamatos gyógypedagógusok 

konduktor 

4 kapcsolattartás szülővel folyamatos gyógypedagógusok 

konduktor 

5 team-munka, a kliens ellátásában még 

érintett kollégával, szükség esetén 

társintézménnyel megbeszélés 

folyamatos/ 

aktuálisan 

gyógypedagógusok 

6 dokumentáció vezetése, napló INYR folyamatos gyógypedagógusok 

konduktor 

7 félévi statisztikai adatok szolgáltatása 2019.01.07. gyógypedagógusok 

konduktor 

8 felülvizsgálatra való felterjesztés szakértői 

vélemény alapján 

gyógypedagógusok 

tagintézmény-

igazgató 

9 nyári ellátás szükségessége esetén 

szervezés, ellátás, helyettesítés 

2019.07.01. tagintézmény-

igazgató, 

gyógypedagógusok 

10 nyári ellátás 2019.08.31. gyógypedagógusok 

konduktor 

11 év végi státuszmérés, értékelés, 

dokumentáció zárása 

2019.08.31. gyógypedagógusok 

konduktor 

12 a munkaközösségi foglalkozások 

látogatása, 

tapasztalatcsere, információ-megosztás a 

kollégákkal 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

gyógypedagógus 

13 továbbképzések, önképzés folyamatos gyógypedagógusok 

14 pályázati lehetőségek figyelése, részvétel folyamatos gyógypedagógusok 
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15 tanév végi összesítés, részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

gyógypedagógusok 

konduktor 

 

6.5 Logopédiai ellátás 

2018. szeptember 01. – 2019. augusztus 31. 

 Törökszentmiklósi Tagintézmény szakemberei és tervezett esetszámai 

szakember: Burai Zsuzsanna – logopédus 

    Farkas István – logopédus 

tervezett ellátás: 138 fő 

 Fegyverneki Telephely szakemberei és tervezett esetszámai 

szakember: Farkasné Rózant Ildikó – logopédus 

    Bordásné Nagy Ildikó (megbízással) – logopédus 

    Szabó Lajosné (megbízással) – logopédus 

    Stefán Rita – logopédus (2019. 02. hótól) 

tervezett ellátás: 95 fő 

 

Feladatok ütemezése 

Ssz Feladat 

 

Határidő Felelős Ellenőrzés 

Ki? Mikor?  

1 

szűrővizsgálati 

kérelmek összegzése, 

ami nem valósult meg 

tavasszal, szűrések 

ütemezése (Szól-e?) 

2018.08.31. tagintézmény-

igazgató 

logopédus 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes  

2 

szűrővizsgálatok 

elvégzése, szülők 

értesítése az 

eredményről 

(Szól-e?) 

2018.09.30. logopédus tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes  

3 

KOFA szűrővizsgálatok 

kiértékelése, szülők 

tájékoztatása 

2018.09.21. 

2019.01.30. 

logopédus/gyógy

pedagógus 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes  

4 

beszédvizsgálatok 

végzése szakszerű 

eszköz- és 

módszerválasztással,  

2018.10.15. logopédus tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes  

5 

szülők tájékoztatása vizsgálatot 

követően 

logopédus tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes  

6 

beszédvizsgálati 

vélemények elkészítése 

vizsgálatot 

követően 21 nap 

logopédus tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes  

7 

terápiák tartása, 

csoportos formában az 

egyéni problémák 

folyamatos 

2019.06.15. 

logopédus tagintézmény-

igazgató, 
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6.6 Gyógytestnevelés 

2018. szeptember 01. – 2019. június 15. 

 Törökszentmiklósi Tagintézmény szakemberei és tervezett esetszámai 
szakember: Récziné Halmai Hédi – gyógytestnevelő 

    Kocsisné Török Ágnes (megbízással) – gyógytestnevelő 

tervezett létszám: 244 fő (4 intézmény, 6 telephely 

 

 Fegyverneki Telephely: nincs feladatellátást igénylő 

 

Feladatok ütemezése 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Szűrővizsgálati eredmények alapján 

csoportalakítás 

2018.09.01. gyógytestnevelő 

2. Egyeztetés a védőnőkkel az aktuális 

névsorról, az esetleges változásokról, a 

névsort megküldi az iskola igazgatójának 

2018.09.01. gyógytestnevelő 

3. Órarend és tornaterem beosztásának 

egyeztetése a nevelési-oktatási 

intézményekben 

2018.09.05. gyógytestnevelő 

szerint differenciálás, 

adekvát és változatos 

technikák alkalmazása, 

fejlesztő értékelés 

tagintézmény-

igazgató helyettes  

8 

team-munka, a kliens 

ellátásában még érintett 

kollégával, szükség 

esetén társintézménnyel 

megbeszélés 

aktuálisan logopédus tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes  

9 

kapcsolattatás, 

tanácsadás az 

intézmények 

pedagógusaival, 

szülőkkel  

folyamatos logopédus tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes  

10 

dokumentáció, naplók, 

INYR vezetése 

folyamatos logopédus tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes  

11 

félévi és év végi 

értékelések, statisztika 

elkészítése 

2019.01.hó 

2019.05.30. 

illetve a 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

logopédus tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes  

12 

a munkaközösségi 

foglalkozások 

látogatása, tapasztalat-

csere, új információk 

megosztása a 

kollégákkal 

folyamatos logopédus tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes  
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4. a szülők tájékoztatása, pes planus esetén a 

gyakorlatok kiadása 

2018.09.05-15. gyógytestnevelő 

5. Az 1. és 9. évfolyamon történő szűrési 

eredmények alapján ellátásba vétel 

megszervezése 

2018.10.21. gyógytestnevelő 

6. segíti az iskolavédőnőt szakmai 

ismereteivel a szűréseknél 

szűrés időpontja gyógytestnevelő 

7. a testnevelő tanárral való szoros 

együttműködés, segítségadás 

folyamatos gyógytestnevelő 

8. az osztályfőnöknek jelzi a hiányzásokat, 

vezeti az E-naplót 

folyamatos gyógytestnevelő 

9. értesíti az oktatási intézmény igazgatóját a 

tanuló félévi és év végi gyógytestnevelési 

záró érdemjegyéről 

 

legalább 1 héttel a 

félévi, illetve év 

végi zárás előtt 

gyógytestnevelő 

10. kapcsolattartás szülőkkel, 

pedagógusokkal 

folyamatos gyógytestnevelő 

11. team-munka, a kliens ellátásában még 

érintett kollégával, szükség esetén 

társintézménnyel megbeszélés 

folyamatos/aktuál

isan 

gyógytestnevelő 

12. félévi statisztikai adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

2018.01.07. gyógytestnevelő 

13. dokumentáció vezetése, napló és INYR folyamatos gyógytestnevelő 

14. év végi mérés, értékelés, 

dokumentációk zárása 

2018.06.15. 

 

gyógytestnevelő 

15. tapasztalatcsere, új információk 

megosztása a kollégákkal 

folyamatos gyógytestnevelő 

16. továbbképzéseken való részvétel, 

önképzés, pályázatok figyelése, észvétel 

folyamatos gyógytestnevelő 

17. tanév végi összesítés, részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

gyógytestnevelő 

18. a munkaközösségi foglalkozások 

látogatása, tapasztalat-csere, új 

információk megosztása a kollégákkal 

folyamatos gyógytestnevelő 

 

6.7 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

2018. szeptember 01. – 2019. június 15. 

 Törökszentmiklósi Tagintézmény szakemberei és tervezett esetszámai 

szakember: Orosz Máténé - tehetségkoordinátor 

tervezett létszám: 170 tanuló, 20 pedagógus (4 intézmény), az előző tanév igényei alapján 

 Fegyverneki Telephely szakemberei és tervezett esetszámai 

szakember: Varga Mária – gyógypedagógus, tehetségfejlesztő tanár 

    Csíkné Gábli Erika – tanácsadó szakpszichológus 

A szakterületi protokollban rögzített feladatok ellátását tervezzük, 

melynek felelőse a tehetségkoordinátor. Optimális helyzetben két 

önismereti csoportot indítunk 10-10 fővel a fegyverneki iskola két 

tagintézményében, melyeket a pszichológus és a tehetségfejlesztő 

szakember vezet. 
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tervezett ellátás: 30 fő, 7 kapcsolattartó 

 

Feladatok ütemezése 

Ssz Feladat Határidő Felelős 

1 
Kapcsolatfelvétel az intézményekkel levél 

formájában. 

2018.09 Tehetséggondozó 

koordinátor 

2 

Tehetségszűrés szervezése az 5. 

évfolyamokon. Illetve az igényeknek 

megfelelően. 

2018.09 Tehetséggondozó 

koordinátor 

3 
A 2017/2018-as szűrési eredmények 

alapján tehetségazonosításra irányítás. 

2018.09 Tehetséggondozó 

koordinátor 

4 
Az adatbázis és az intézményi igény alapján 

önismereti csoportok beindítása.  

2018.10 Tehetséggondozó 

koordinátor 

5 Tehetségszűrés indítása, szervezése. 2018.10  

6 
Tehetségszűrés folyamatos Tehetséggondozó 

koordinátor 

7 
Önismereti csoportok tartása. igény szerint - 

folyamatosan 

Tehetséggondozó 

koordinátor 

8 
Tehetségazonosítás. Szakvélemény 

elkészítése. 

2018.12 Tehetséggondozó 

koordinátor 

9 
Önismereti csoportok lezárása.  2019.01 Tehetséggondozó 

koordinátor 

10 
Félévi beszámoló készítése, összegzés, 

eredmény, nehézség. 

2019.01.07 Tehetséggondozó 

koordinátor 

11 
Beszámoló és bemutató előadás készítése.  2019.02.04 Tehetséggondozó 

koordinátor 

12 
Új Önismereti csoport indítása. 2019.01 Tehetséggondozó 

koordinátor 

13 
Adatbázis létrehozása. 2019.03 Tehetséggondozó 

koordinátor 

14 
Szakvélemény írása. 2019.05 Tehetséggondozó 

koordinátor 

15 
Önismereti csoport lezárása.  2019.06 Tehetséggondozó 

koordinátor 

16 
Tanév végi beszámoló készítése. Javaslatok 

a következő tanévhez. 

2019.06 Tehetséggondozó 

koordinátor 

17 
dokumentáció vezetése, INYR folyamatos Tehetséggondozó 

koordinátor 

 

7.Általános szakszolgálati feladatok 

 

Ssz Feladat 

 

Határidő Felelős 

A tanév során folyamatos, rendszeres tevékenységek 

1 jogszabályi változások figyelemmel 

kísérése 

folyamatos tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 
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2 munkaterv megvalósulásának 

ellenőrzése, korrekciók 

havonta, 

folyamatos 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

3 partneri igények feltérképezése, 

követése 

folyamatos tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

4 felterjesztések fogadása, kezelése 

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

5 nyilvántartási rendszerünk finomítása, 

vezetése 

folyamatos ügyintéző 

6 team 

 

hetente tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

7 behívások, dokumentáció, folyamatos, 

aktuális 

időszakban 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

8 szakértői és szakterületi vélemények 

ellenőrzése 

folyamatos tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

9 munkaidő nyilvántartás, adminisztráció folyamatos szakalkalmazottak 

10 saját autó használati igények, gazdasági 

ügyek stb 

folyamatos ügyintéző, 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

11 heti, havi esetforgalom vezetése, 

ellenőrzése 

folyamatos, 

rendszeres 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

12 eszközszükséglet jelzése aktuálisan, 

rendszeres 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

13 kapcsolattartás az intézményvezetőkkel aktuálisan, 

rendszeres 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

tehetségkoordinátor 

14 igazgatótanácsi értekezlet havonta tagintézmény-

igazgató, 
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Szabó Ildikó IÖM 

vezető 

15 ismeret- és tudásmegosztás folyamatos szakalkalmazottak 

16 partnerintézményekkel való 

együttműködés koordinálása 

folyamatos tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

 

Szeptember hónap feladatai 

17 évindítás, munkaterv elkészítése, leadás 2018.08.30. tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

18 terápiák, nyári munka és 

dokumentációik zárásának ellenőrzése 

2018.09.03.-

09.15 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

19 megbízási szerződéssel dolgozó 

kollégákkal egyeztetés, szerződések 

előkészítése 

2018.09.03. tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

20 éves önértékelési terv megismerése, 

elfogadása 

2018.09.03. tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

21 új kolléga támogatása, segítése 2018.09.03. tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény - 

igazgató helyettes, 

szakalkalmazottak 

22 tanévindító értekezlet 2018.09.03. tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

23 szakmai kapcsolattartás a nevelési-

oktatási és társintézményekkel 

folyamatos minden kolléga 

24 szülői értekezleteken való megjelenés igény szerint tagintézmény-

igazgató, helyettes, 

és/vagy az általa 

megbízott 

szakalkalmazott 

25 munkaköri leírások aktualizálása Főigazgatóság 

utasítása szerint 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

26 eszközpark áttekintése, 

eszközszükséglet jelzése 

2018.09.15 szakalkalmazottak, 

 

28 éves statisztika előkészítése 2018.09.03.-

09.21 

szakalkalmazottak 
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30 tűzriadó 2018.09.24. tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

31 munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 2018.09.04. 

2018.09.06. 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes   

 

Október hónap feladatai 

32 éves statisztika elkészítése Főigazgatóság 

utasítása szerint 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

33 naplók megnyitása aktuálisan tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

34 foglalkozások látogatása ütemterv szerint tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

35 új kolléga támogatása, segítése folyamatos szakalkalmazottak, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

November – december hónap feladatai 

36 foglalkozások látogatása ütemtervnek 

megfelelően 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

37 félév zárásának előkészítése, statisztikai 

adatok, beszámolók bekérése, összegzés 

2019.01.05., 

illetve a 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes, 

szakalkalmazottak 

38 éves leltár előkészítése Főigazgatóság 

utasítása szerint 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes, 

szakalkalmazottak, 

ügyintéző 

Január hónap feladatai 

39 félévi beszámoló elkészítése Főigazgatóság 

utasítása szerint 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

40 félévi értekezlet 2019.01. tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 



 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2018/2019. tanév 238 

 
 

41 terápiák félévi értékelései, ahol releváns 2019.01. szakalkalmazottak 

42 leltár Főigazgatóság 

utasítása szerint 

szakalkalmazottak, 

 

Február-március hónap feladatai 

43 2019/2020-es tanévre vonatkozó BTMN 

felülvizsgálati kérelmi dokumentáció 

kiküldése az intézményeknek 

2019.03.15. tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

44 foglalkozások látogatása ütemtervnek 

megfelelően 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

45 Pedagógiai Szakszolgálatok Hete 

programjainak előkészítése és 

megvalósítása 

2019.02.01-

2019.03.09 

tagintézmény-

igazgató helyettes, 

szakalkalmazottak, 

ügyintéző 

Április hónap feladatai 

46 minősítésre jelentkezés leadása központi 

határidő 

szakalkalmazottak, 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes,  

47 többletkötelezettség - vállalás 

elkészítése 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

szakalkalmazottak, 

tagintézmény-

igazgató, 

 

45 Az 5 évesek logopédiai szűrésének 

előkészítése 

2019.04.15. tagintézmény-

igazgató helyettes, 

szakalkalmazottak, 

ügyintéző 

Május hónap feladatai 

46 többletkötelezettség – vállalás 

feladatainak végzése 

ütemezés szerint szakalkalmazottak, 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

47 logopédiai szűrések ütemezése, 

lebonyolítása 

ütemezés szerint szakalkalmazottak 

Június hónap feladatai 

48 éves orvosi ellenőrzés ütemezés szerint minden alkalmazott 

49 többletkötelezettség – vállalás 

feladatainak végzése, arról beszámoló 

készítése 

ütemezés szerint szakalkalmazottak 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

50 tanév zárásának előkészítése, statisztikai 

adatok, beszámolók bekérése, összegzés 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

szakalkalmazottak  

51 éves beszámoló készítése, statisztikai 

adatok összegzése 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

tagintézmény-

igazgató, 
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8. Team megbeszélések terve 

Szakmai team munka hetente hétfői napokon, 14 – 16 óra között kerül megvalósításra, 

gyakorlat szerint 20-25 alkalommal évente. A Fegyverneki Telephellyel közös team tartása 

évente két alkalommal tervezett, előre egyeztetett időpontban. 

 

A táblázatban fel nem sorolt teamek témái lesznek még a tanév folyamán az aktualitások, az 

értekezleteken és a munkaközösségeken kapott információk átadása, valamint az EFOP 3.1.6 

pályázat megvalósításával kapcsolatos feladatok. 

 

Ssz. Teamen feldolgozandó témák Team 

időpontja 

Felelős 

1 

munkaszervezés (órarend, 

terembeosztás) 

szeptember tagintézmény-igazgató, 

tagintézmény-igazgató 

helyettes szakmai 

helyettesek 

2 

szűrések, terápiák indítása, ezek 

tapasztalatai, ágazatközi 

együttműködés szakmai műhely 

előkészítése 

október szakmai helyettesek, 

szakalkalmazottak, 

tagintézmény-igazgató 

helyettes 

3 

szakmai műhely tapasztalatai, 

iskolaérettségi vizsgálatok 

előkészítése 

november tagintézmény-igazgató, 

tagintézmény-igazgató 

helyettes, szakmai helyettes 

4 

KOFA szűrés előkészítése, az ellátásba 

vont 3 éves korú gyermekek 

fejlesztésének tapasztalatai, 

esetmegbeszélés 

december logopédusok 

5 

Közös team: félévi munka értékelése, a 

tehetséggondozás tapasztalatai 

január tagintézmény-igazgató, 

tagintézmény-igazgató 

helyettes 

6 

szakszolgálatok hetének előkészítése február tagintézmény-igazgató, 

tagintézmény-igazgató 

helyettes, szakmai helyettes 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

52 éves munka értékelése 2019.06. tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

53 szabadságolás, nyári munkarend 

elkészítése 

2019.06. tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

54 beérkező BTMN felülvizsgálati 

kérelmek érkeztetése, áttekintése, 

összesítése 

2019.06.30. ügyintéző, 

tagintézmény-

igazgató, 

tagintézmény-

igazgató helyettes, 
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7 
nyári szabadságok ütemezése, 

tervezése, továbbtanulási terv 

március tagintézmény-igazgató, 

szakmai helyettes 

8 
5 évesek logopédiai szűrésének 

előkészítése 

április logopédusok 

9 

éves munka szorgalmi időszakának 

zárása, nyári beosztások tervezése, 

következő tanévre vonatkozó ötletek 

május tagintézmény-igazgató, 

tagintézmény-igazgató 

helyettes, szakalkalmazottak 

10 

Közös team: pedagógusnap, 

tanévzárás 

június tagintézmény-igazgató, 

tagintézmény-igazgató 

helyettes 

 

9. Fórumok, továbbképzések  

A Tagintézmény és a Telephely dolgozói motiváltak, az új ismeretek szerzésére nyitottak, 

aktívan vesznek részt fórumokon továbbképzéseken, figyelemmel kísérik a lehetőségeket Az 

EFOP 3.1.6 pályázatban számos képzést jelöltünk meg, mely a tagintézmény munkájának 

szakmai színvonalát emeli megvalósulás esetén. 

 

Ssz. Szakember neve Rendezvény, fórum, képzés megnevezése 

1 Juhász Olga pedagógus szakvizsga képzés (2. év) 

2 Fehér Henriett szomatopedagógus képzés (2. év) 

3 Burai Zsuzsanna NILD terápia 

4 Szabó Judit NILD terápia 

5 Gácsi Margit TSMT képzés 

6 Burai Zsuzsanna GMP képzés 

7 Farkas István GMP képzés 

8  Tóviziné Hevesi-Tóth Mária Sakkpalota 

9.  Varga Mária Okoskocka 

10. 
Varga Mária Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és 

oldására 

11. Varga Mária Diszkalkulia 

12. Varga Mária SEED fejlődési skála 

13. Csíkné Gábli Erika UNIT 

14. Csíkné Gábli Erika Diszkalkulia 

15. Csíkné Gábli Erika WPPSI 

16. Szabó Ildikó Okoskocka 

17. Szabó Ildikó SEED fejlődési skála 

18. Farkasné Rózant Ildikó Diszkalkulia 

19. 
Farkasné Rózant Ildikó Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és 

oldására 

 

10. Tervezett saját műhelymunkák a 2018/2019. tanévre  

 

10.1 Törökszentmiklósi Tagintézmény: 

Ssz. A műhelyfoglalkozás témája Időpont Felelős 

1. 
Korai intervencióban történő ágazatközi 

együttműködés (védőnő, egészségügy,  

2018. október Gácsi Margit 

Szabó Judit 

2 
Szakmai műhely a nevelési, nevelési-

oktatási intézmények pedagógusaival, a 

2019. március Gazdig Dóra, 

Szabó Judit 
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gyermekvédelem képviselőivel az 

iskolaelhagyást segítő ágazatközi 

együttműködés fejlesztésére 

3 

Szakmai műhely óvodapedagógusokkal 

– problémaészlelés, jelzés, 

együttműködés a prevenció elősegítésére 

2019. április Tóviziné Hevesi-

Tóth Mária, Juhász 

Olga 

4 

Logopédiai munkaközösség 

Törökszentmiklósra kihelyezett 

foglalkozása 

2019. április Burai Zsuzsanna 

Farkas István 

5 

Korai intervencióban történő ágazatközi 

együttműködés (védőnő, egészségügy, 

szociális szféra, szakszolgálat) 

kerekasztal beszélgetések 

2019. május Gácsi Margit 

Szabó Judit 

6 

Tehetséggondozó tábor hátrányos 

helyzetű gyermekeknek a sakkpalota 

program és az okoskocka 

alkalmazásával 15 fő/tábor  

2019.július Tóviziné Hevesi-

Tóth Mária, Gazdig 

Dóra 

7 

Csicsergő élménytábor - nagycsoportos 

és 1. osztályos gyermekek megismerő 

tevékenységének fejlesztésére 15 

fő/tábor  

2019. július Burai Zsuzsanna 

 

10.2 Fegyverneki Telephely: 

Ssz. A műhelyfoglalkozás témája Időpont Felelős 

1. 

Jogszabályi változások, általános 

ismeretek a Szakértői bizottsági 

tevékenységben – műhelymunka a 

köznevelési intézmények vezetői, 

pedagógusai számára 

2018. október Szabó Ildikó 

2 

Részképességfejlesztés gyakorlata a 

prevenciós tevékenységben 

óvodapedagógusok számára 

2019. február Szabó János 

3 

Tehetségek a mindennapokban  2019. 

szakszolgálatok 

hete alatt 

Varga Mária 

 

11. Tagintézményi ügyelet tervezése: 

11.1 Törökszentmiklósi Tagintézmény: 

A tagintézményben a nyitvatartási időben szakalkalmazott minden esetben tartózkodik. 

Amennyiben a vezető távol van, úgy az általa kijelölt feladatokban a szakmai helyettes (Gácsi 

Margit, Varga Mária) jár el. További esetekben a telephelyvezető által kijelölt szakalkalmazott 

rögzíti, majd jelzi a beérkezett kérdéseket, kéréseket, melyek prioritást élvezve kerülnek 

megválaszolásra a vezető ismételt jelenlétekor. A szabadságolások tervezése is e metodika 

szerint történik. Az őszi, tavaszi és a nyári szünet ideje alatt csökkentett pedagóguslétszámmal 

működünk. 
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11.2 Fegyverneki Telephely: 

A Telephelyen a kollégák heti váltásban az alábbi napokon tartanak ügyeletet 14:00 – 16:00 óra 

között. A megkeresés történhet telefonon, illetve személyesen, egyéb esetekben előre 

egyeztetett időpontokban. 

- Szerda:  Varga Mária 

    Farkasné Rózant Ildikó 

- Csütörtök: Csíkné Gábli Erika 

    Szabó János 

 

12. Tagintézmény nyitvatartási rendje 

12.1 A Törökszentmiklósi Tagintézmény nyitvatartása   

- hétfő:   7:30 – 16:00 

- kedd:   7:30 – 16:00 

- szerda:   7:30 – 16:00 

- csütörtök:  7:30 – 16:00 

- péntek:   7:30 – 13:30 

 

12.2 A Fegyverneki Telephely nyitvatartása 

Hétfő – kedd:  7:30 – 16:30 

Szerda – csütörtök: 7:30 – 16:00 

Péntek:   7:30 – 13:30 

 

13. Tervezett tanácsadás a Tagintézményben és a Telephelyen: 

Ssz. Tanácsadás 

ideje 

Tanácsadó 

szakember neve 

Tanácsadási terület/témakör 

1. 

Előre 

egyeztetett 

időpontban 

Pályaválasztás 

munkacsoport 

szakembere 

Pályaválasztási Tanácsadás 

2. 

Előre 

egyeztetett 

időpontban 

Orosz Máténé 

Varga Mária 

Tehetséggondozás- Tanácsadás 

3. 

Előre 

egyeztetett 

időpontban 

Szakalkalmazott Nevelési Tanácsadás, Logopédiai ellátás, 

korai fejlesztés - Tanácsadás 

 

14. Vezetői belső ellenőrzési terv: 

14.1 Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Ssz. VBEt végző 

vezető neve 

VBE 

időpontja 

Ellenőrzött kolléga 

neve, szakterülete 

Ellenőrzés formája * 

1 Szabó Judit 2018. 

október 

Burai Zsuzsanna - 

logopédia 

dokumentumelemzés 

2 Szabó Judit 2018. 

október 

Farkas István – 

logopédia 

 

dokumentumelemzés 

3 Szabó Judit 2018. 

október 

Juhász Olga – szakértői 

bizottsági tevékenység 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 
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4 Szabó Judit 2018. 

november 

Récziné Halmai Hédi - 

gyógytestnevelés 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

5 Szabó Judit 2018. 

november 

Tóviziné Hevesi-Tóth 

Mária – nevelési 

tanácsadás 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

6 Szabó Judit 2018. 

november 

Fehér Henriett – 

nevelési tanácsadás 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

7 Szabó Judit 2018. 

december 

Gácsi Margit – nevelési 

tanácsadás 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

8 Szabó Judit 2018. 

december 

Gazdig Dóra – 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

9 Szabó Judit 2019. 

január 

Orosz Máténé - 

tehetségkoordináció 

interjú, 

dokumentumelemzés 

INYR 

10 Szabó Judit 2019. 

január 

Stefán Edina - 

fejlesztőpedagógus 

interjú, hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

11 Szabó Judit 2019. 

február 

Gácsi Margit – korai 

fejlesztés 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

12 Szabó Judit 2019. 

február 

Juhász Olga – korai 

fejlesztés 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

13 Szabó Judit 2019. 

február 

Tóviziné Hevesi Tóth 

Mária – szakértői 

bizottsági tevékenység 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

14 Szabó Judit 2019. 

március 

Gazdig Dóra – nevelési 

tanácsadás 

interjú, 

dokumentumelemzés 

15 Szabó Judit 2019. 

március 

Burai Zsuzsanna - 

logopédia 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

16 Szabó Judit 2019. 

március 

Farkas István - 

logopédia 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

17 Szabó Judit 2019. 

április 

Fehér Henriett – 

nevelési tanácsadás 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

18 Szabó Judit 2019. 

április 

Orosz Máténé - 

tehetségkoordináció 

interjú, 

dokumentumelemzés 

       *Hospitálás, dokumentum elemzés, interjú, stb. 
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14.2 Fegyverneki Telephely 

Ssz. VBEt végző 

vezető neve 

VBE 

időpontja 

Ellenőrzött kolléga 

neve, szakterülete 

Ellenőrzés formája * 

1. Szabó Ildikó 2018. 

október 

Szabó János – szakértői 

bizottsági tevékenység 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

2. Szabó Ildikó 2018. 

október 

Farkasné Rózant Ildikó - 

logopédia 

dokumentumelemzés 

3. Szabó Ildikó 2018. 

október 

Bordásné Nagy Ildikó, 

Szabó Lajosné - 

logopédia 

dokumentumelemzés 

4. Szabó Ildikó 2018.  

november 

Varga Mária – nevelési 

tanácsadás 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

5. Szabó Ildikó 2018.  

november 

Csíkné Gábli Erika - 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

6. Szabó Ildikó 2018. 

november 

Farkasné Rózant Ildikó – 

logopédia, korai 

fejlesztés 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

7. Szabó Ildikó 2018. 

november 

Szabó János - nevelési 

tanácsadás 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

8. Szabó Ildikó 2018. 

december 

Csíkné Gábli Erika - 

nevelési tanácsadás 

interjú, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

9. Szabó Ildikó 2018. 

december 

Varga Mária – 

tehetségkoordináció, 

korai fejlesztés 

interjú, 

dokumentumelemzés, 

10. Szabó Ildikó 2019. 

január 

Szabó János – szakértői 

bizottsági tevékenység 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

11. Szabó Ildikó 2019. 

január 

Csíkné Gábli Erika - 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

12. Szabó Ildikó 2019. 

február 

Farkasné Rózant Ildikó - 

logopédia 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

13. Szabó Ildikó 2019. 

február 

Varga Mária – nevelési 

tanácsadás 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

14. Szabó Ildikó 2019. 

április 

Szabó János - nevelési 

tanácsadás 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

 Szabó Ildikó  2019. 

május  

Stefán Rita - logopédia hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 
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15. Szabó Ildikó 2019. 

április 

Csíkné Gábli Erika - 

nevelési tanácsadás 

interjú, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

16. Szabó Ildikó 2019. 

május 

Farkasné Rózant Ildikó - 

logopédia 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

17. Szabó Ildikó 2019. 

május 

Stefán Rita - logopédia hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

18. Szabó Ildikó 2019. 

május 

Varga Mária - 

tehetségkoordináció 

interjú, 

dokumentumelemzés 

19. Szabó Ildikó 2019. 

május 

Bordásné Nagy Ildikó, 

Szabó Lajosné - 

logopédia 

hospitálás, 

dokumentumelemzés, 

INYR 

*Hospitálás, dokumentum elemzés, interjú, stb. 

Amennyiben a korai fejlesztés feladatellátásba idő közben kerül gyermek, az ellátást végző 

kolléga e területen is ellenőrzést kap. 

 

15. A Tagintézmény igazgató/Telephely vezető folyamatos ellenőrzési feladatai: 

 Munkaidő, kötelező óraszámok megvalósulása, leterheltség felülvizsgálata ellenőrzése 

 Az alkalmazottak hó végi dokumentációjának ellenőrzése 

 Főigazgatóságra beküldendő dokumentáció (szakmai, gazdasági, HR), tartalmi és formai 

ellenőrzése 

 Szakértői tevékenység szervezésének, dokumentumforgalmának ellenőrzése, szakértői 

vélemények tartalmi és formai ellenőrzése, továbbküldés esetén a vizsgálati 

dokumentáció hiánytalanságának vizsgálata 

 Tisztítószerek szabályos tárolása, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása 

 Az épület állagának, a használt berendezések működésének figyelemmel kísérése, a 

javítások ellenőrzése, átvétele  

 

16. A Tehetséggondozás Évének és a Pedagógiai Szakszolgálatok Hetének összevont 

programterve  

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja Felelőse(i) 

1. bemutatóóra - 

önismeret 

2019. március 

szakszolgálato

k hete 

Tanulók/szülők Orosz Máténé, 

Récziné Halmai 

Hédi 

2. Szakmai műhely 

a nevelési, 

nevelési-oktatási 

intézmények 

pedagógusaival, 

a 

gyermekvédele

m képviselőivel 

az 

iskolaelhagyást 

segítő 

2019. március 

szakszolgálato

k hete 

nevelési, nevelési-

oktatási 

intézmények 

pedagógusai a 

gyermekvédelem 

képviselői 

Gazdig Dóra, 

Szabó Judit 
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ágazatközi 

együttműködés 

fejlesztésére 

3. Önismereti 

játékok 

alkalmazási 

lehetőségei 

(saját élmény) -  

2019. március 

szakszolgálato

k hete 

Tagintézmény és a 

Telephely dolgozói 

Orosz Máténé, 

Juhász Olga 

4. Tehetséggondoz

ás tapasztalatai – 

belső 

tudásmegosztás 

2019. január Tagintézmény és a 

Telephely dolgozói 

Orosz Máténé, 

Varga Mária 

5. Nyílt 

foglalkozás a 

Telephelyen 

2019. március Telephely dolgozói Farkasné Rózant 

Ildikó 

Csíkné Gábli Erika 

 

17. Egyéb 

17.1 Belső kapcsolatok: 

 Törökszentmiklósi Tagintézmény:  
A dolgozók és a vezető jó együttműködésének megőrzése.  

A heti teameken felül, ha szükséges szakmai egyeztetések, esetmegbeszélések. 

Folyamatos információátadás, egymás segítése, támogatása. Bizalmi légkör megtartása. 

Telephely dolgozóival az együttműködés elmélyítése. 

A Főigazgatósággal, Tagintézményekkel, Megyei Szakértői Bizottsággal, 

Munkaközösségekkel való szakmai kapcsolatok megtartása. 

 

 Fegyverneki Telephely:  
Kollegiális kapcsolataink továbbra is kiegyensúlyozottak. Napi szinten találkozunk, 

illetve rendszeresek a köremailek, telefonos értesítések is. A hét hétfői napján tartjuk a 

team megbeszéléseket, melyeken főként az aktualitások kerülnek megbeszélésre, illetve 

az egyes ellátási területeken tapasztaltak összegzése, a felmerülő problémák és azok 

megoldásának, a későbbiekben való elkerülésének szakmai megbeszélése a jellemző. 

Több alkalommal esetmegbeszélést is tartunk ekkor, tekintettel a területen való munkára, 

annak összetettségére. Egymást felköszöntjük, gyakoriak a szabad, kötetlen 

beszélgetések. 

A Tagintézménnyel szorosabbá vált a kapcsolatunk, vezetők, kollégák, vezetők-kollégák 

között jellemző az építő jellegű szakmai kapcsolat kialakulása, ezt azonban még erősíteni 

szükséges (pl. közös rendezvények), erre lehetőségünk is adódott, adódik. 

Az intézmény más tagintézményeivel, telephelyével a Megyei Szakértői Bizottsággal és 

a Főigazgatósággal is jó szakmai és emberi kapcsolatokat ápolunk, mely a sikeres, 

hatékony és eredményes működés egyik alapfeltétele. A szervezet nagysága ellenére az 

ügyintézés gyorsnak ítélhető. Ez elsősorban a folyamatok leszabályozásának köszönhető. 

A fenntartóval is tartjuk a kapcsolatot, főként telefonos, emailes kapcsolatban állunk a 

referens asszonnyal és a működtetés szakembereivel.  

 

17.2 Külső kapcsolatok: 

 Törökszentmiklósi Tagintézmény:  
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A kliensek érdekeit vesszük figyelembe az intézmény működése, a szakmai munka során. 

A nevelési, nevelési-oktatási intézményekkel kialakított szakmai együttműködést 

továbbra is biztosítjuk, ha lehet, javítjuk. A gyermekvédelmi intézményekkel és 

szakemberekkel a személyes kapcsolattartásra helyezzük a hangsúlyt, a folyamatos 

változások miatt szükséges az egyeztetések és megbeszélések számát növelni. Ugyanez 

mondható el a védőnői hálózatról. A gyermekorvosok kevésbé vonhatóak be, de a 

kommunikáció feléjük is folyamatos.  

- Szülők, gyermekek (önként, beutalóval) 

- Pedagógusok 

- Óvodák, iskolák 

- Szakmai közösségek 

- Szociális intézmények: gyermekjóléti szolgálat, családsegítő központ 

- Egészségügyi intézmények: védőnői szolgálat, gyermekorvosok (körzeti orvosok), 

szakorvosok, gyermek ideggondozó 

- Szakértői bizottságok 

- Felsőfokú képzési intézmények 

- Fenntartó 

 

 Fegyverneki Telephely:  
Külső kapcsolataink ápolása a sikeres műkődésünk elengedhetetlen feltételeinek egyike. 

Elsősorban innen kaphatunk építő jellegű kritikát, ugyanakkor dicsérő, elismerő szavakat 

is. Másodsorban segítő félként is számíthatunk rájuk, azokban a helyzetekben, amikor 

egyedül nem boldogulunk, működésünk óta számos alkalommal kértünk, kaptunk 

segítséget. 

 

Külső kapcsolatunk tagjai: 

- Szülők, kliensek 

- Köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai, munkatársai 

- Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok szakemberei 

- Egészségügyi intézmények szakemberei 

- Fegyvernek Város Önkormányzat munkatársai 

- Más megyék szakszolgálati dolgozói (többeket személyesen is ismerünk már) 

- Szakértői bizottságok 

- Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 

- Járási Hivatalok 

- Civil szervezetek 

 

18. Egyéb szakmai feladatok: 

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek Műhelyfoglalkozásán az alábbi beosztás szerint: 

 

18.1 Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Nevelési Tanácsadás Gazdig Dóra  

Logopédia Burai Zsuzsanna Farkas István 

Korai fejlesztés Juhász Olga Gácsi Margit 
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Szakértői Bizottsági tevékenység Tóviziné Hevesi-Tóth 

Mária 

Szabó Judit 

Gyógytestnevelés Récziné Halmai Hédi  

Tehetséggondozás/pályaválasztási 

tanácsadás 

Orosz Máténé  

Iskolapszichológia Gazdig Dóra  

 

18.2 Fegyverneki Telephely: 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Nevelési Tanácsadás Csíkné Gábli Erika Szabó János 

Logopédia Farkasné Rózant Ildikó Stefán Rita (2019.febr.-tól) 

Szakértői Bizottsági 

tevékenység 

Szabó Ildikó 

Szabó János 

 

Korai fejlesztés Varga Mária  

Tehetséggondozás Varga Mária  

Iskolapszichológia Csíkné Gábli Erika  

 

19. Tagintézményi/telephelyi saját innovációk 

Fegyverneki Telephely:  

Az idei tanévtől minden szakalkalmazott évi két hospitálást végez a kollégák óráin, ezáltal is 

erősítve a belső tudásmegosztást, a szakmai megújulás iránti fogékonyságot, igényt. A 

látogatott kolléga pedig „rutinosabbá” válik a szakmai ellenőrzés idejére. 

 

 

 

ZÁRSZÓ 

 

 

Sokrétű, minden pedagógiai szakszolgálati területre egyaránt kiterjedő, az egységes szolgálati 

filozófiát érvényesítő, ugyanakkor minden tagintézmény és tagintézményi telephely 

prioritását és sokszínűségét szem előtt tartó munkatervet készítettünk. A munkaterv a 

2018/2019. tanévben a tehetséggondozás középpontba helyezését tűzte ki célul. Annak 

megvalósítása mellett minden szakember elkötelezett. Hiszünk a jó célban, és annak sikeres 

megvalósításában. Ezt kívánja klienseink mindenek feletti érdeke, és ez motiválja a 

JNSZMPSZ minden szaekmberét. 

 

                                                                                                Csibi Enikő 

                                                                                                 főigazgató 
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet: JNSZMPSZ Hivatalból indított felülvizsgálatok tervei 

2. számú melléklet: JNSZMPSZ Eseménynaptár, 2018-2019. tanév 


