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Kedves Kollégák! 

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tájékoztatóját olvashatjátok.  

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

információkat közöljünk, tájékoztatást adjunk olyan témákban, amelyek a Közalkalmazotti 

Tanács feladatkörébe tartozóak, de mindegyikőnket érinthetik.  

A kapcsolattartás formája a következő E-mail: kt5.tajekoztato@gmail.com 
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3. Tájékoztató kiadvány 

 

Tartalom: 

1. Aktualitások 

2. Kérdőív 

 

 

1. Aktualitások: 

 
Örömmel közöljük, hogy az Intézményi honlapon is elérhetőek a Közalkalmazotti Tanács 

működésével kapcsolatos legfontosabb információk.  

 

A fizetési előleg lehetőségeiről Főigazgató Asszony e-mailben tájékoztatást továbbított 

minden Tagintézménybe. 

 

2. Kérdőív: 

 
A kérdőívet olyan céllal állítottuk össze, hogy ismertté váljanak azok a témakörök, amelyek a 

leginkább közérdeklődésre számíthatnak. 

Kérjük, hogy team keretekben, vagy egyéb módon beszéljetek a témákról, s a felvetődött 

egyéb kérdéseket is gyűjtsétek össze. Ezek a további tájékoztatást, információk kérését 

szolgálják. Ennek fóruma ez a kiadványunk lesz.  

 

Kedves Kollégák! 

 

Kérjük, hogy a benneteket foglalkoztató, s a Közalkalmazotti Tanács illetékességébe 

tartozó témákat gyűjtsétek össze.  
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I.  Kérések, kérdések, amelyek közérdeklődésre tartanak számot: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

II.  A következő témák közül jelöljétek azokat, amelyekről információt vártok. 

 

1, Tájékoztatás a szabadság tervezéssel kapcsolatosan 2015-ben 

 igen    nem 

 

2, A foglalkoztatással összefüggő kérdésekről (betöltetlen álláshelyek, meghirdetésre kerülő 

álláshelyek…) 

 igen    nem 

 

3, A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása az Intézményünkben     

 igen    nem 

 

4, Továbbképzési prioritások az egyéb, továbbképzési tervben be nem tervezhető   

lehetőségekről (konferenciákon való részvétel, tanfolyami részvételek…stb.)   

 igen    nem 

 

5, A szemüveg-vásárláshoz támogatási kedvezmény lehetősége    

 igen    nem 

 

 

 

 

A Székhelyintézményből és minden Tagintézményből egy-egy kitöltött kérdőívet várunk vissza. 

Ezek összesített véleményként tartalmazzák a kollégákat foglalkoztató témaköröket. A 

kérdőíveket mi is csak összesítetten fogjuk felhasználni. 

 

Kérjük, hogy február 19-ig e-mail címünkre küldjétek vissza a kérdőívet. Ebben számítunk 

a Tagintézmény-igazgatók segítségére.  

 

 

 

 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács tagjai 


