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

2016/2017. tanévre 

 

Csibi Enikő 

főigazgató 

 

„Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet. Mindenki megőrzi másságát - de 

egyirányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden színterén.” 

                                

                                                                   (Müller Péter: “Jóskönyv — Ji King mindennapi 

használatra” 254.) 

 

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), valamint a szakterületi, 

a szakalkalmazottak által elfogadott folyamatleírásokat tartalmazó Eljárások Kézikönyve 

(EKK) 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 
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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 emeljük ki. 

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

Tankerület megnevezése: KL1K Szolnoki Tankerülete  

OM azonosító: 202794 

Hivatalos neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakmai Alapdokumentumának 

megfelelően a pedagógiai szakszolgálati feladatokat és azok feladat ellátási helyeit mutatja 

az alábbi táblázat: 
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I. Székhely 

 Szolnok, Aradi 

utca 20. 

          

II. Tagintézmények 

1. JNSZMPSZ 

Jászberényi 

Tagintézménye  

5100 Jászberény, 

Nagytemplom utca 

1. 

          

2.  JNSZMPSZ 

Jászapáti 

Tagintézménye  

5130Jászapáti 

Vasút út 2., 

Levelezési cím: 

Hősök tere 9. 

          

3.  JNSZMPSZ 

Karcagi 

Tagintézménye 

Karcag, 

Kisújszállási út 

45. 

          

4. JNSZMPSZ 

Kunhegyesi 
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Tagintézménye 

Kunhegyes, 

Kossuth L. út 43. 

5.  JNSZMPSZ 

Kunszentmártoni 

Tagintézménye 

Tiszaföldvár, 

Malom út 1. II. em 

          

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 
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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 Vasút út 2, Levelezési cím: Hősök tere 9. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. út 43.  

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:                                              Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Fenntartó székhelye:                                      1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 42-46. 

 

Típusa: pedagógiai szakszolgálati intézmény 

OM azonosító: 202794 

Köznevelési és egyéb alapfeladatai: 

Székhelyintézmény: 5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

pedagógiai szakszolgálati feladat 

szakértői bizottsági tevékenység 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátásának, gondozásának megyei koordinációja 

Tagintézmények:     

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

konduktív pedagógiai ellátás (korai fejlesztés keretén belül) 
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gyógytestnevelés 

iskolapszichológiai,óvodapszichológiai ellátás  

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

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

Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi körei, feladatai és 

tevékenységei a következők:  

 

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

végzi a Székhely és a tagintézmények, illetve a tagintézményi telephelyek szakmai irányítását, 

humánerőforrás gazdálkodást és a Fenntartó támogatásával a tárgyieszköz beszerzést, 

utánpótlást.  

 

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 

szakértői tevékenység koordinációja. 

 

Székhelyintézmény, pályaválasztási, pályaorientációs tevékenység: illetékessége Jász-

Nagykun-Szolnok megyére terjed ki a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás révén. 

 

Tagintézmények: 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, oktatás és gondozás, 

b) a fejlesztő nevelés, 

c) szakértői bizottsági tevékenység, 

d) a nevelési tanácsadás, 

e) a logopédiai ellátás, 

f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

g) a konduktív pedagógiai ellátás, 

h) a gyógytestnevelés, 

i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 

j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 

A pedagógiai szakszolgálatunk székhely- és tagintézményeiben magasan és sokoldalúan 

képzett klinikai és tanácsadó szakpszichológusok, pszichológusok, szakvizsgázott 
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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 Főigazgatóság a Mária út 19. szám alatti épület jobb szárnyában, az első emeleten 

helyezkedik el. Itt található a szakszolgálati titkárság, a főigazgató és a szakmai és koordinációs 

főigazgató helyettes irodája, a megyei tehetségkoordinátor, a rendszergazda és az informatikus 

irodája, illetve a gazdasági és HR iroda. Az irodák száma az ellátott feladatnak megfelelő. Az 

informatikai eszközellátottság kielégítő, fejlesztésre szorul. 

 

3.2 Székhelyintézmény, Pályaválasztási Tanácsadás 

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

helyezkedik el. Egy közös, saját erőből felújított irodában fejti ki jelzett tevékenységét. 

 

3.3 Székhelyintézmény, Megyei Szakértői Bizottság 

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

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

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

szekrénysorokkal, önerőből megvalósította a SZB, azonban az akusztikai hatások, mint zavaró 

körülmények ebben a helyzetben nem kivédhetők. Az informatikai eszközpark a feladat 

arányaihoz mért, megfelelő, a bővítés az Educatio eszköztámogatása révén valósult meg. A 

vizsgálati eszközpark kielégítő, ám gyorsan amortizálódik. Az irattartó kartonokat és a 

másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája 

olcsón elkészíti, így folyamatosan biztosítva az eszközutánpótlást. 

 

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 az Educatio 

eszköztámogatása révén bővült, azonban még mindig alacsony. Terápiás eszközparkjuk 

kis mértékben bővült, mely a Humanitas Alapítvány pályázata révén elsősorban a korai 

fejlesztés területére fókuszál. Az irattartó kartonokat és 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. szám alatt dolgozik. Az épület állaga elfogadható, a vizsgáló és 

terápiás szobák száma elegendő, a szobák felszerelése, feladathoz való adaptálása 

megvalósult. Informatikai eszköztáruk kialakítása az Educatio eszköztámogatása révén 

történt, mely a továbbiakban jelentős bővítésre szorul. Terápiás eszközparkjuk csekély 

mértékben bővült, de messze nem kielégítő. Az irattartó kartonokat, a másolható 

vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón 

elkészíti, így folyamatosan biztosítva az eszközutánpótlást. 
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye, 

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

feladatellátás zavartalan, a munkafeltételek a szakemberek pozitív hozzáállása révén 

sokat javultak. Informatikai eszközökkel alacsony szinten rendelkeznek, minimális 

bővítést az Educatio eszköztámogatása révén sikerült megvalósítani. Terápiás 

eszközparkjuk csekély mértékben bővült, mely a Humanitas Alapítvány pályázata révén 

elsősorban a korai fejlesztés területére vonatkozik. 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, Kossuth Lajos út 43. sz. alatt fejti ki tevékenységét. Az épület állapota, a 

vizsgáló és terápiás szobák száma az ellátott feladathoz mérten kielégítő, a működtető 

önkormányzat támogatása, illetve a munkatársak szorgalma, kreativitása révén esztétikus, 

igényesen kialakított. Informatikai eszközökkel alacsony szinten rendelkeznek, 

eszközparkjuk szegényes, minimális bővítést csak az az Educatio eszköztámogatása 

révén sikerült megvalósítani, mely azonban jelentős további bővítést igényel. Terápiás 

eszközparkjuk csekély mértékben bővült, és további fejlesztésre szorul. 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, másrészt 

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

állapota, az irodák száma és állapota a feladatellátásnak megfelelő, a mozgásfejlesztő 

terem kialakítása jelenleg is zajlik; a kunszentmártoni telephely megfelelő a pedagógiai 

szakszolgálati feladatok ellátásához, bár a helyiségek száma nagyon kevés. Informatikai 

eszközökkel alacsony szinten rendelkeznek, minimális bővítést csak az az Educatio 

eszköztámogatása révén sikerült megvalósítani, mely azonban messze nem mondható 

kielégítőnek. Terápiás eszközparkjuk csekély mértékben bővült, további fejlesztésre 

szorul. 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., új helyen  fejti ki tevékenységét 2016. szeptember 1-jétől. Az épület 

állapota, a vizsgáló és terápiás szobák száma az ellátott feladatnak megfelelő, a 

működtető önkormányzat támogatása, illetve a munkatársak szorgalma, kreativitása 

révén esztétikus, igényesen kialakított. Informatikai eszközökkel alacsony szinten 

rendelkeznek, eszközparkjuk szegényes, minimális bővítést csak az az Educatio 

eszköztámogatása révén sikerült megvalósítani, mely azonban további fejlesztést tesz 

szükségessé. Terápiás eszközparkjuk csekély mértékben bővült, mely a Humanitas 

Alapítvány pályázata révén elsősorban a korai fejlesztés területére vonatkozik. 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 kevés. 
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Informatikai eszközökkel nagyrészt rendelkeznek, de a létszámadatokhoz mérten az 

eszközpark bővítése, fejlesztése elengedhetetlen, az eszközök régiek, gyakran szorulnak 

javításra. Az Újszászi Telephelyen az épület állapota kitűnő, a vizsgáló és terápiás szobák 

száma az ellátott feladatnak megfelelő. Ugyanakkor informatikai eszközparkjuk 

szegényes. A tagintézményben és telephelyen az eszközpark terén csekély bővítést csak 

az az Educatio eszköztámogatása révén sikerült megvalósítani, mely azonban további, 

intenzív fejlesztést igényel.  Terápiás eszközparkjuk csekély mértékben bővült, ám a sok 

szakember által történő használat és a gyakori utaztatás miatt az eszközök amortizálódása 

jelentős, a beavatkozás, bővítés, megújítás mára már halaszthatatlan feladat.  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 az 

általános iskola bocsátotta a szakszolgálati tagintézmény rendelkezésére, ám nem biztos, 

hogy ez az új tanévben is megvalósul. Az informatikai eszközpark azonban jelentős 

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

megvalósítani. Terápiás eszközparkjuk csekély mértékben bővült, ám az amortizáció 

miatt e területen is halaszthatatlan a beavatkozás. 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 165. szám alatt dolgozik. A törökszentmiklósi épület állapota 

elfogadható, bár a tetőszerkezet jelentős javításra szorul, a vizsgáló és terápiás szobák 

száma az ellátott feladathoz nem elegendő. A Fegyverneki Telephelyen esztétikus 

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

mondható. A tagintézmény és telephelye szegényes informatikai eszközbázisa az 

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

eszköztámogatása révén sikerült megvalósítani. Terápiás eszközparkjuk kis mértékben 

bővült, az elkövetkező időszakban sürgős bővítést igényel. Az irattartó kartonokat és a 

másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája 

olcsón elkészíti, így folyamatosan biztosítva az eszközutánpótlást. 

 

4. A JNSZMPSZ személyi feltételei 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozik 166 (11 fő gyes) 

dolgozó, ebből 127 szakdolgozó (1 fő gyes): 30 (3 fő gyes, 1 félállás) fő pszichológus, 79 (6 fő 

gyes) gyógypedagógus, 6 (2 fő gyes) fő fejlesztő pedagógus, 3 fő pedagógus, 2 fő konduktor, 

7 fő gyógytestnevelő. A szakszolgálati munkát intézményi szinten összesen 30 fő egyéb, ebből 

17 fő egyéb, 13 fő NOKS (1 fő gyes) fő ügyviteli alkalmazott segíti. Közhasznúak száma: 9 fő. 

 

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

biztosítása jelenleg a fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület és a működtető önkormányzatok 

feladatkörébe tartozik, törvényben szabályozott keretek között. E kereteken és határokon belül 

lehet fejlesztenünk, lehetőség szerint. 

  

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

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

megye minden kisgyermeke, tanulója részére, minőségi pedagógiai szakszolgálati ellátás 

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

(BTMN és egyéb kategóriák esetében). 

  

Tagintézményeink ellátandó gyermek/tanulólétszámának alakításánál elsődleges szempont, 

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

jogviszonyt létesítettek vehessék igénybe a szolgáltatást. 

A Székhelyintézmény SZB ellátandó gyermek/tanulólétszámának alakításánál egyetlen 

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

igénybe a szolgáltatást. 

 

7. Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a különböző köznevelési intézményekre 

fókuszálva 

 

7.1 Működési alapelvek és célok: Óvodák 

 A szülők számára biztosított előzetes tájékoztatással a tagintézmények segítsék elő a 

gyermekek harmonikus fejlődését és beilleszkedését a közösségbe. 

 A tagintézmények a „Logopédia Éve JNSZ Megyében” égisze alatt korszerű, életkor – 

specifikus és magas színvonalú logopédiai 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. 

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

mentesítése, indokolttá teszi az iskola-óvoda kapcsolat erősítését. 

 

 7.2 Működési alapelvek és célok: Óvoda - Iskola átmenet 

 Az óvoda - iskola kapcsolatrendszerének hatékonyabbá tételének pedagógiai 

szakszolgálati támogatása, a gyermekek neveltségi szintjének emelése tanácsadás, 

terápiás beavatkozások révén. 

 A két nevelési területben rejlő módszertani lehetőségek támogatott közelítése egymáshoz, 

adaptív szakmai párbeszédek kezdeményezése: a tanítók óvodai látogatásának 

gyakoribbá tétele, a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése, a szupervízió 

lehetőségének megteremtése, a partneri kapcsolatrendszer javítása, valamint mindezek 

dokumentálása a tagintézmények munkaterveiben, heti ütemterveiben. 

 A tagintézmények a „Logopédia Éve JNSZ Megyében” égisze alatt korszerű, életkor – 

specifikus és magas színvonalú logopédiai 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. 
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 Az alsó tagozatos órák hatékonyabb közelítése a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 A gyermeki motiváció megőrzésének segítése az alsó tagozaton. 

7.3 Működési alapelvek és célok: Általános Iskolák 

 Az általános iskolák készségek és képességek megalapozásában végzett feladatainak 

megerősítése, a készségfejlesztés feltételeinek támogatása. 

 A általános iskolák rendelkezzenek az átjárhatóság megkönnyítése érdekében a diákok 

fogadásához szükséges differenciált, egyéni fejlesztőprogramokkal, hatékonyabban 

működjenek együtt az átjárhatóság biztosításában a társintézményekkel. E folyamatot a 

pedagógiai szakszolgálat intenzív támogatással könnyítse. 

 Az intézmények végezzenek induló képességmérést az egyéni képességek 

feltérképezéséhez. E tevékenységben a pedagógiai szakszolgálat – kérésre - nyújtson 

segítséget, biztosítson segédanyagot. 

 A tagintézmények a „Logopédia Éve JNSZ Megyében” égisze alatt korszerű, életkor – 

specifikus és magas színvonalú logopédiai 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 

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.  

 

7.4 Működési alapelvek és célok: Középfokú oktatási intézmények 

 A középfokú intézmények pedagógusai törekedjenek tanulás módszertani ismereteinek 

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

együttnevelésének, együttoktatásának modelljei megismerésében; tanácsadásért, 

konzultációért forduljanak a pedagógiai szakszolgálat szakembereihez. 

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

tartalmi szempontból legyen átgondolt. A pedagógiai szakszolgálat e területen biztos 

támogatást nyújthat a köznevelés szakembereinek. 

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

nevelési igény – specifikus és magas színvonalú logopédiai 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. 

 



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 13 

 
 

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

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

képességének kialakítása 

 A pedagógusok tanulás módszertani ismereteinek bővítése, műhelyfoglalkozások 

szervezése az SNI és BTMN, valamint iskolaérettség témakörökben. 

 Az eredményes tanulás szokásainak kialakítása az alapozó szakaszban, az alsós 

munkaközösségek szakmai támogatása a témában, a feladatok rögzítése a 

munkaközösségi munkatervekben. 

 A tanulásmódszertan oktatásának beépítése a felső tagozaton, pedagógiai szakszolgálati 

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

 A modern információhordozók használatának, az önálló információ gyűjtés 

képességének elsajátítása a tanulók körében, műhelyfoglalkozások szervezése pedagógiai 

szakszolgálati támogatással. 

 

8.1 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, 

azaz az intézménytípusok közötti együttműködés folyamatos fejlesztése. 

  

 

Fenntartói elvárások 

 

A fenntartói elvárásból adódó 

intézményi célok 

A célok teljesítéséhez 

kapcsolódó intézményi 

feladatok 

A Pedagógiai Szakszolgálat 

törvényes működése. 

  

A pedagógiai 

szakszolgálathoz fordulók 

jogszabály által 

meghatározott határidőn 

belüli szakszerű ellátása. 

 

Szakszolgálati 

adminisztráció pontos 

vezetése, az 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 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 KLIK, EMMI). 

Az intézményben folyó munka 

törvényességének és 

jogszerűségének folyamatos 

nyomon követése, 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. 
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Jó kapcsolat kialakítása és 

fenntartása a KLIK-kel, mint 

fenntartóval, a szülőkkel, 

napi kapcsolat az oktató – 

nevelőmunkát végző 

pedagógusokkal, 

társintézményekkel, 

önkormányzati és egyéb 

fenntartókkal. 

  

Egységes szakszolgálati 

szemlélet alakítása, 

fenntartása az Intézmény 

minden tagintézményében. 

A Fenntartó KLIK 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 működésének 

folyamatos alakítása. 

Rendszeres konzultáció, 

együttműködés, beszámolók és 

a fenntartói jelzések 

elfogadása, beépítése a napi 

szakszolgálati gyakorlatba.  

 

 

 

 

 

Értékelési, önértékelési 

rendszer folyamatos 

működtetése, a tanfelügyeleti és 

minősítő rendszer elvárásainak 

való megfelelés.  

A szülők, intézmények, 

gyakorló pedagógus 

szakemberek visszajelzéseinek 

követése és figyelembe vétele, 

korrekciós folyamat aktív 

beépítése a szakszolgálati 

gyakorlatba.  

Folyamatos konzultáció a  

partner intézményekkel,  a 

gyakorlatok korrekciója 

érdekében.  

  

9. Fenntartói elvárások a pedagógiai szakszolgálati működésben 

 Legfőbb feladat a szakszolgálati feladatellátás szakszerűségének, azaz szakmai 

paramétereinek messzemenő betartása.  

 Fontos feladat a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás sokszínűségének megőrzése, 

valamint a tanügy-igazgatási feladatok intézményi végrehajtásában a vonatkozó 

jogszabályok szigorú betartása, azaz a törvényesség, jogszerűség. 

 Fontos feladat az egységes működés alapjainak lerakását követően annak elvei szerinti 

működés. 

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

egységesség kialakításának garanciája lehet. 

 További fontos feladat a javakkal való racionális gazdálkodás, a költséghatékony 

működés.   

 

10. A 2016/2017. tanév célja 

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

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat törvényes működési rendje, a szakmai munka jogszabályi 

meghatározottság és szakmai előírásoknak megfelelő minősége garantált legyen oly módon, 

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

váltsa ki, az alábbiak szerint: 

 Átláthatóság a feladatellátásban,   

 Ellenőrizhetőség a feladatellátásban, 
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 Mérhetőség a feladatellátásban.  

 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/regionális Logopédiai Konferencia, 

Regionális Tehetség Konferencia, Pro Talento Nap, közös műhelyek, belső 

továbbképzések a FMPSZ Székhely és Tagintézményeivel, munkaközösségeivel, minden 

szakszolgálati területen, Honlap publikációk, „Miújság?- szakszolgálati híreink). 

 Minőség a teljesítményben: a felső vezetők munkájának tervezett, jogszerű és szakszerű 

főigazgatói ellenőrzése (1) 

 Minőség a teljesítményben: a megyei nevelési tanácsadás – tevékenység ellenőrzése (1). 

 Minőség a teljesítményben: a megyei korai fejlesztés és fejlesztő nevelési tevékenység 

megvalósítása, az ágazatközi együttműködés kialakított jó gyakorlatának kiterjesztése a 

tagintézményekre, majd ennek ellenőrzése (2). 

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

 Minőség a teljesítményben: szakértői bizottsági tevékenység ellenőrzése (3: csak 

azokban a tagintézményekben, ahol a szakértői tevékenységet új vezető irányítja). 

 

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

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, feladatellátás – mérés, értékelés. 

 Mérhető, számszerűsített munkateljesítmény kritériumok és azok teljesítése. 

  Pályázatok megvalósítása– mérés, értékelés.  

 Minőségi munkavégzés – mérés, értékelés. 

 

12. Törvényesség, azaz jogszerűség a feladatellátásban.  

 Szabályozó dokumentumok előírásainak követése – mérés, értékelés. 

 Szervezeti és működési szabályzat – mérés, értékelés. 

 Ellenőrző-értékelő rendszer folyamatos működtetése. 

 

13. Egységesség a működésben:  

 Egységesség a pedagógiai szakszolgálati munka dokumentálásában: naplóvezetés, heti 

ütemtervek, szakértői és szakterületi vélemények tartalma, szerkezete, külalakja. 

 Egységességre törekvés a munkaidő kihasználásban. 

 Egységesség a szakember terhelésében. 

 Egységesség a határidők tartásában. 

 Egységesség a szolgálati filozófia érvényesítésében. 

 

14. Esélyegyenlőség elve szerinti működés prioritásai: 

 Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű kliensekre fókuszálás. 

 Fogyatékossággal, betegségekkel élő kliensekre fókuszálás. 

 Tanulási, beilleszkedési, viselkedési nehézségekkel küzdőkre fókuszálás. 

 

 

15. Költséghatékonyság: 
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 Takarékosság érvényesítése úgy a tárgyi eszközök, az infrastruktúra, az épületek 

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

 

16. A 2016/2017. tanév szakmai prioritásai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálati intézményben 

 

„Nemesebb és hasznosabb foglalatosság nem lehet, mint a hazai nyelvet a 

 legfőbb tökéletességre vinni.” 

                                                                                                                      / Kazinczy Ferenc / 

 

 A „Logopédia Éve” a JNSZMPSZ intézményben: Tanévnyitó értekezlet és szakmai 

konferencia. Előadó: Fehérné Kovács Zsuzsanna ELTE BGGYK docense „A logopédia 

múltja, jelene és belátható jövője” címmel. 

 A „Logopédia Éve” a JNSZMPSZ intézményben: továbbképzés a logopédusok számára, 

Szól-e? szűrőeljárás elsajátítása (támogatott). 

 A „Logopédia Éve” a JNSZMPSZ intézményben: továbbképzés a logopédusok számára, 

„Fonológiai tudatosság fejlesztése” címmel (önerő). 

 A „Logopédia Éve” a JNSZMPSZ intézményben, ezen belül: logopédiai hetek a 

tagintézményekben, bemutatóórák, logopédiai előadások belső képzés keretében és a 

kliensek számára, pontos idő- és szakmai tervezés szerint, 11 tagintézményre ée 

telephelyre lebontva. 

 Fókuszban a szakszolgálati tehetséggondozás: a feladat új alapokra helyezése, 

sikerkritériumainak meghatározása, a megvalósítás segítése, ellenőrzése. 

 Fókuszban a szakszolgálati tehetséggondozás: országos konferencia szervezése a 

pedagógiai szakszolgálati tehetség koordinátorok és tehetséggondozó szakemberek 

számára. 

 Fókuszban a szakszolgálati tehetséggondozás: Regionális tehetség – konferencia, 

köznevelési intézmények szakemberei számára. 

 Fókuszban a tehetséggondozás: PRO TALENTO díjátadó ünnepség. 

 A kollégák képzésének támogatása: besikolázási terv, illetve a két nap szabadon 

választható, képzésre, önképzésre fordítható időkeret terhére. 

 Tervezett főigazgatói megjelenés a tagintézményi/telephelyi teameken: konzultációs 

lehetőség, sikerek, nehézségek megosztása, közös megoldási módok keresése. 

 A korai fejlesztés négylépcsős, pályázati forrásból kialakított és négy tagintézményben 

már kipróbált modelljének kiterjesztése minden tagintézmény korai fejslztési 

gyakorlatára..  

 A korai fejlesztés „visszaterelése” a tagintézményekbe: a kollégák utazási terheinek 

csökkentése, kiégésük, korai kifáradásuk prevenciója, a szakszerű terápiás beavatkozás 

színvonalának garanciája. 

 Vezetői belső ellenőrzések a 2016/2017. tanévben: szakértői tevékenység - csak az új 

vezetőknél; korai fejlesztés - 3. azaz befejező év; logopédiai tevékenység - 2., azaz haladó  

év; nevelési tanácsadás - 1. , azaz bevezető év. Így a szakszolgálati folyamatok és 

gyakorló tevékenységek egységesítése az 5. év végére (2018-ig) befejeződik. 
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 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.  

 INYR rendszeres és igényes, precíz, pontos alkalmazásának folytatása, a 2016 júniusában 

készített intézkedési tervek megvalósításának ellenőrzése. 

 A logopédia és korai fejelsztés ellenőrzése következményeként készített intézkedési 

tervek megvalósításának ellenőrzése. 

 Teljeskörű 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. 

 Önértékelési, tanfelügyelet és minősítési sikeres eljárások megvalósítása: pontos 

alapozás, jó felkészülés, sikeres eljárások. 

 Igazgatótanácsi értekezleteken tagintézményi bemutatkozás (alkalmanként 1): egymás 

adottságainak, sikereinek, nehézségeinek jobb megismerése, kölcsönös támogatás 

igényének kialakítása. 

 A Szolnoki Tagintézmény terápiás profiljának újjá építése, tagintézményi 

kezdeményezésre, főigazgatói engedély alapján, a jogszabályi előírásokat szigorúan szem 

előtt tartva. 

 Munkaközösségi szakmai napok szervezése: belső továbbképzés, kommunikáció és 

szakmai együttműködés, közös problémamegoldás. Korai, tudatosan tervezett belső 

továbbkképzés: szomatopedagógusok és konduktorok a mozgásfejelsztés alapjairól, 

egyéb szakos gyógypedagógusok számára. 

 Hiányzó pszichológiai diagnosztikai eszközök beszerzése az éves költségvetés 

vonatkozó tételének felhasználásával. 

 

17. 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. 
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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. 

 

18. 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. 

 

19. Igazgatási terv a 2016/2017. tanévre 

 

19.1 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, munkaközösség és munkacsoport foglalkozások, belső továbbképzések, 

esetkonferenciák, társ és egyéb intézményekkel való szakmai együttműködések fórumai, 

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

ülést szervezünk, a magasabb vezetők részvételével. A tagintézmények heti/havi saját 

értekezleteiket maguk tervezik, munkaterveikben. 

Az Intézményben működő nyolc munkaközösség kb. hathetente ül össze (az 

iskolapszichológusi munkaközösség kivételével, mely évente három alkalommal találkozik). 

Az ülésekről jelenléti ív és szöveges beszámoló készül, melyet a Titkárság iktat és tárol, illetve 

az Intézmény a honlapján is megjelentet. A megjelenés a munkaközösségi tagok számára 

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

- indokolt esetben a főigazgató adhat. 

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

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

- indokolt esetben a főigazgató adhat. Az ülések, értekezletek, munkamegbeszélések ideje a 21 

kötelező foglalkozási órán felüli, a 40 órán belüli része. 

 

19.2 Munkaidőkeretek a 2016/17-os tanévben 

 

 

 

Hónapok 

Pedagógusok 

kötött munkaidejéből 

a havi összes 

foglalkozási 

időkeret (4,2 

óra/nap) 

(21 óra/hét) 

Törvényes éves 

munka- 

időkeret 

 

nap/óra 

2016. 

Szeptember 92,4 22/176 

Október 88,2 21/168 

November 88,2 21/168 

December 71,4 17/144 

2017. 

Január 92,4 22/176 

Február 84 20/160 

Március 96,6 23/184 

Április 84 20/160 

Május 96,6 23/184 

Június 92,4 22/176 

Július 88,2 21/168 

Augusztus 96,6 23/184 

Összesen: 1071 óra 251 nap/2048 óra 

 

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

vezetők határozzák meg, annak figyelembevételével, hogy nappali rendszerű 

munkabeosztással dolgozik a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 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. 
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19.3 Az éves, folyamatos nyitva tartás rendjének tervezete 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Szeptember 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00        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 

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. 

 

19.4 Magasabb vezetők és vezetők gyermekkel/tanulókkal töltött ideje 

(kontakt órái) 

2016/2017. tanév 

 

Név, tagintézmény hétfő kedd szerda csütörtö

k 

péntek Össz. 

Barnáné Pintér Gizella 

Székhelyintézmény - SZB 

  4 óra, 2 

vizsgálat

tal 

teljesítve 

  4 óra 

Kovácsné Bögödi Beáta  

Székhelyintézmény - SZB 

    4 óra 

8-12 

4 óra 

Bartusné Major Ágnes 

Jászberényi Tagintézmény 

   4 óra 

800 - 1145 

 4 óra 

Koczka Csabáné 

Jászapáti Tagintézmény 

    4 óra 

8-12 

4 óra 

Zsoldos Erzsébet  

Karcagi Tagintézmény 

  2 óra 

14-16 

 2 óra 

10-12 

4 óra 

Zsidóné Kádár Terézia 

Kunhegyesi Tagintézmény 

 4 óra  

8:00-

12:00 

   4 óra 

Imréné Cselóczki Andrea 

Kunszentmártoni Tagintézmény 

 2 óra 

10:00-

12:00 

 2 óra 

08:00-

10:00-ig 

 4 óra 
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Bencsik Mária Bernadett  

Mezőtúri Tagintézmény 

 4 óra: 

8.00-

11.45 

   4 óra 

Gleviczky Marianna Éva 

Szolnoki Tagintézmény 

  2 óra 

8.00-

10.00  

2 óra 

16.00-

18.00  

  4 óra 

Pásztor Tiborné Parádi Emőke 

Szolnoki Tagintézmény 

   4 óra 

8.00-

9.00 

15.00-

18.00 

2 óra 

8.00-

10.00 

 

6 óra 

Bogdán Evelin 

Újszászi Telephely 

4 óra: 

1000 - 

1200 

1230 - 

1430 

   2 óra: 

800 - 

1200 

6 óra 

Bukta Henrietta 

Tiszafüredi Tagintézmény 

 8.00 – 

9.00 

14.00 – 

15.00 

15.00-

16.00 

13.00-

14.00 

4 óra 

Szabó Judit 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

  2 óra 

8-10 

2 óra 

8-10 

 4 óra 

Szabó Ildikó 

Fegyverneki Telephely 

   4 óra 

(8-12) 

2 óra 

(8-10) 

6 óra 

 

19.5 Heti teamek tervezete: székhelyintézmény, tagintézmények, tagintézményi telephelyek 

 

Tagintézmény / Telephely neve hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Főigazgatóság hónap 

első hétfő 

13.00-

16.00 

    

Pályaválasztási Csoport 13.00-

14.00 

    

Megyei szakértői Bizottság  13.00-

15.00 

    

Jászberényi Tagintézmény  13.00-

15.00 

   

Jászapáti Tagintézmény  13.00-

14.30 

   

Karcagi Tagintézmény  Munkaér-

tekezlet 

kéthetente: 

9.30-tól 
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Kunhegyesi Tagintézmény   13.30-

15.30 

  

Kunszentmártoni Tagintézmény 14.00-

16.00 

    

Mezőtúri Tagintézmény 13.00-

14.00 

    

Szolnoki Tagintézmény Meeting 

minden 

hónap 

első hétfő: 

13.00-

14.00 

Vezetői 

team: 

10.30-

12.30, 

Munkacso

port 

teamek: 

minden 

héten 

13.00-

15.00 

   

Újszászi Telephely  11.00-

13.00 

   

Tiszafüredi Tagintézmény  15.00-

16.00 

   

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

   14.00-

16.00 

 

Fegyverneki Telephely  14.00-

16.00 

   

 

19.6 Főigazgatói belső ellenőrzés a tagintézmény-igazgatók, telephely-vezetők és 

munkaközösség-vezetők vezetői munkájára vonatkozóan 

 

 

Ssz. 

 

Ellenőrzés 

időpontjai 

 

Tagintézmény/telephely 

Ellenőrzés 

területei, 

dokumentumai 

 

Felelős 

1. 2016. 09. 12. JNSZMPSZ Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

2. 20156 09.26. JNSZMPSZ Törökszentmiklósi 

Tagintézmény Fegyverneki 

Telephely 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

3. 2016. 10.10. JNSZMPSZ Szolnoki 

Tagintézmény 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 
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4. 2016. 10.24. JNSZMPSZ Szolnoki 

Tagintézmény Újszászi Telephely  

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

Beszámolók. 

Csibi Enikő 

5. 2016. 11. 14. JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény 

 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

6. 2016. 11. 28. JNSZMPSZ Tiszafüredi 

Tagintézmény 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

7. 2016. 12. 05. JNSZMPSZ: általános főigazgató 

helyettes 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

8. 2016. 12. 19. 

 

JNSZMPSZ: szakmai és 

koordinációs főigazgató helyettes 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

9. 2017. 01.09. JNSZMPSZ: Megyei Szakértői 

Bizottság 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

10. 2017.01.23. JNSZMPSZ: vezető ügyintéző Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

11. 2017.02.13 JNSZMPSZ tehetség koordinátor Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

12. 2017.02.27. JNSZMPSZ Jászberényi 

Tagintézmény 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

13. 2017.03.13. JNSZMPSZ Jászapáti 

Tagintézmény 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

14. 2017.03.27. JNSZMPSZ Kunhegyesi 

Tagintézmény 

 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

15. 2017.04.10. JNSZMPSZ Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

16. 2017.04.24. JNSZMPSZ Mezőtúri 

Tagintézmény 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

17. 2017.05.15. JNSZMPSZ IÖCS vezető Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

18. 2017.05.29. JNSZMPSZ munkaközösség 

vezetői: korai fejlesztés, szakértői 

tevékenység, nevelési tanácsadás, 

logopédiai ellátás 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 
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19. 2017.06.12. JNSZMPSZ munkaközösség 

vezetői: tehetséggondozás, 

gyógytestnevelés, pályaválasztás, 

IÖCS 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Csibi Enikő 

 

20. JNSZMPSZ Igazgatótanácsa 

Vezetője: Csibi Enikő főigazgató 

Tagjai: Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató-helyettes 

      Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes 

 

Tagintézmény-igazgatók: Bartusné Major Ágnes, Koczka Csabáné mb., Zsoldos Erzsébet,    

        Zsidóné Kádár Terézia mb., Imréné Cselóczki Andrea, Bencsik   

       Mária Bernadett, Gleviczky Marianna, Bukta Henrietta, Szabó 

      Judit                    

Tagintézményigazgató-helyettesek: Bogdán Evelin, Szabó Ildikó, Pásztor Tiborné Parádi  

 Emőke 

Egyéb: székhelyintézményvezető szakmai helyettese, vezető ügyintéző, PVMCS vezető  

Eseti meghívottak: munkaközösség-vezetők, egyéb munkatársak, KT elnök 

 

20.1 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 első hétfője, 10.00-13.00-ig 

Jegyzőkönyvvezető: Asztalos Marianna pedagógiai szakszolgálati titkár  

                                            Balázs Borbála HR munkatárs, szakszolgálati titkár  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 25 

 
 

Ssz. Idő- 

pontok 

Ülések tervezett témái Dokumentáció Felelősök 

1. 2016.  

09. 05. 

Éves munkaterv áttekintése a kompetenciák, 

indikátorok és az önértékelés területeinek szem előtt 

tartásával. A szükséges kiegészítések elkészítése. 

Önértékelési Csoport munkaközösséggé alakítása. 

Elégedettség mérés teljes spektrumának beindítása. 

A 2016/2017 évi munkaköri leírások előkészítése. 

Együttműködés a FMPSZ-tal – 1. beszámoló. 

Tagintézmények bemutatkozásának előterjesztése. 

„Logopédia Éve” programjának megbeszélése, 

döntés. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető. 

Elégedettségi 

kérdőívek. 

E-beszámoló-1. 

Csibi Enikő 

 Kovácsné 

Bögödi Beáta 

tagintéz- 

mény - 

igazgatók 

2. 2016. 

10.03 

Belső szabályozók, szabályzatok aktualizálásának 

feladatai. 

 A JBSZMPSZ Minőségbiztosítási Kézikönyvének 

elkészítése. 

KIR adatszolgáltatási kötelezettségek feladatai. 

Együttműködés a FMPSZ-tal – 2. beszámoló. 

Törökszentmiklósi Tagintézmény és Fegyverneki 

Telephely bemutatkozása. 

A „Logopédia Éve” programjának keretén belül a 

Törökszentmiklósi Tagintézmény és Fegyverneki 

Telephely programjának ismertetése, megbeszélése. 

 

 

Jelenléti ív.  

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető. 

Minőségbiztosí-

tási  Kézikönyve 

E-beszámoló-2. 

Csibi Enikő 

Kovácsné 

Bögödi Beáta 

Szabó Judit, 

Szabó Ildikó 

tagintéz- 

mény - 

igazgatók 

3. 2016. 

11.07. 

Egységes arculati elemekről, formulákról döntés 

előkészítés.  

Szabályzatok, hivatalos dokumentumok formai és 

tartalmi egyeztetése. 

Együttműködés a FMPSZ-tal – 3. beszámoló. 

Szolnoki Tagintézmény és Újszászi Telephely 

bemutatkozása. 

A „Logopédia Éve” programjának keretén belül a 

Szolnoki Tagintézmény és Újszászi Telephely 

programjának ismertetése, megbeszélése, értékelése. 

 

 

Jelenléti ív.  

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető. 

E-beszámoló-3. 

Csibi Enikő 

Barnáné 

Pintér Gizella, 

Gleviczky 

Marianna, 

Bogdán 

Evelin 

tagintéz- 

mény - 

igazgatók 

4. 2016. 

12.05. 

Pályázati lehetőségek és megvalósítások.  

Honlap gondozási feladatok.  

Tehetség-konferencia előkészítése. 

Együttműködés a FMPSZ-tal – 4. beszámoló. 

Karcagi Tagintézmény bemutatkozása. 

A „Logopédia Éve” programjának keretén belül a 

Karcagi Tagintézmény programjának ismertetése, 

megbeszélése, értékelése. 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

Beszámolók. 

Folyamatleírás. 

E-beszámoló-4. 

 

Csibi Enikő, 

Császár István 

Zsoldos 

Erszébet 
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5. 2017. 

01.09. 

Munkarend, munkafegyelem – a tagintézmény-

vezetői ellenőrzések jegyzőkönyvi tapasztalatai. 

Együttműködés a FMPSZ-tal – 5. beszámoló. 

Tiszafüredi Tagintézmény bemutatkozása. 

A „Logopédia Éve” programjának keretén belül a 

Tiszafüredi Tagintézmény programjának 

ismertetése, megbeszélése, értékelése. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

E-beszámoló-5. 

Csibi Enikő 

Bukta 

Henrietta 

6. 2017. 

02.06. 

Tagintézmény-vezetők félévi beszámolója: 

erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek a 

félév során. 

Együttműködés a FMPSZ-tal – 6. beszámoló. 

Jászberényi Tagintézmény bemutatkozása. 

A „Logopédia Éve” programjának keretén belül a 

Jászberényi Tagintézmény programjának 

ismertetése, megbeszélése, értékelése. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

E-beszámoló-6. 

Csibi Enikő 

Bartusné 

Major Ágnes 

7. 2017. 

03.06. 

Önértékelés csoport munkájáról szóló beszámoló: 

eredmények, nehézségek. 

Együttműködés a FMPSZ-tal – 7. beszámoló. 

Jászapáti Tagintézmény bemutatkozása. 

A „Logopédia Éve” programjának keretén belül a 

Jászapáti Tagintézmény programjának ismertetése, 

megbeszélése, értékelése. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

E-beszámoló-7. 

Csibi Enikő 

Szabó Ildikó 

Koczka 

Csabáné 

8. 2017. 

04.03. 

 

Továbbképzési, éves képzési tervek elkészítésének 

koncepciója. 

Együttműködés a FMPSZ-tal – 8. beszámoló. 

Kunhegyesi Tagintézmény bemutatkozása. 

A „Logopédia Éve” programjának keretén belül a 

Kunhegyesi Tagintézmény programjának 

ismertetése, megbeszélése, értékelése. 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

E-beszámoló-8. 

Csibi Enikő 

Kovácsné 

Bögödi Beáta 

Zsidóné 

Kádár Terézia 

9. 2017. 

05.08. 

Tanév végi záró értekezlet előkészítési, szervezési 

feladatai. 

Együttműködés a FMPSZ-tal – 9. beszámoló. 

Kunszentmártoni Tagintézmény bemutatkozása. 

A „Logopédia Éve” programjának keretén belül a 

Kunszentmártoni Tagintézmény programjának 

ismertetése, megbeszélése. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

E-beszámoló-9. 

Csibi Enikő 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

10. 2017. 

06.05. 

A 2016/17. tanév/munkaév Beszámolójának 

szempontjai.  

Együttműködés a FMPSZ-tal – 10. beszámoló. 

INYR ellenőrzések tapasztalatai, vonatkozó 

intézkedések. 

Mezőtúri Tagintézmény bemutatkozása. 

A „Logopédia Éve” programjának keretén belül a 

Mezőtúri Tagintézmény programjának ismertetése, 

megbeszélése, értékelése. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

E-beszámoló-

10. 

Csibi Enikő 

Barnáné 

Pintér Gizella 

Bencsik Mária 

Bernadett 
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11. 2017. 

06.19. 

A 2017/18. tanév/munkaév előkészítése. 

Munkatervi célok meghatározása. Erőforrás 

térképek. 

Tanév indítás feladatai, felelősök, határidők. 

Munkaterv elkészítésének kritériumai. 

Együttműködés a FMPSZ-tal – 11. beszámoló 

(összegzés, értékelés). 

Megyei Szakértői Bizottság bemutatkozása. 

A „Logopédia Éve” programjának zárása, 

összegzése, értékelése. 

 

 

 térképek elkészítésének feladatai.  

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv. 

E-beszámoló-

11. 

 

Csibi Enikő 

Barnáné 

Pintér Gizella 

 

21. A JNSZMPSZ munkaközösségei: 

 Korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés, konduktív ellátás munkaközösség 

 Szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség 

 Nevelési tanácsadás munkaközösség 

 Logopédiai ellátás munkaközösség 

 Tehetséggondozás munkaközösség 

 Pályaválasztási tanácsadás munkaközösség 

 Iskolapszichológiai ellátás munkaközösség 

 Intézményi önértékelés munkaközösség 

 

Vezetői:  munkaközösség-vezetők 

Tagjai: az intézmény azonos feladatait ellátó szakalkalmazottai 

 

21.1 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 

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, hathetente valósulnak 

meg, belső és külső helyszíneken.  
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II. Székhelyintézményi munkaterv 

Csibi Enikő 

főigazgató, székhelyintézmény-vezető 

 

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 is ellátó feladatellátási 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 tanácsadást végző munkacsoport. 

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

kérdésekkel gazdasági vezető ügyintéző és gazdasági ügyintéző foglalkozik. Rendszergazda felügyeli 

a számítógépek működését, szakszolgálati titkár látja el az ügyviteli feladatokat a főigazgatóságon. 

A székhelyintézmény vezetését a főigazgató/székhelyintézmény-vezető végzi, a főigazgatóságon 

dolgozó szakemberek szakmai irányítását és az épület gondozását a székhelyvezető szakmai 

helyettese látja el, munkaköri leírás szerint. 

A székhelyintézmény munkatársai havonta tartják munkacsoprt értekezletüket, melynek tartalma 

csak részben tervezhető, másrészt az aktualitások feldolgozása tölti ki azokat. 

 

 

Ssz. 

 

Idő- 

pontok 

 

Ülések tervezett témái 

 

Dokumentáció 

 

Felelősök 

1. 2016. 

09. 05. 

Alakuló ülés. 

A Főigazgatóság struktúrájának változására 

vonatkozó megbeszélések. 

Távozó szakember búcsúztatása. 

Beszámolók: Aktuális HR ügyek, pénzügyek, 

szakmai és koordinációs ügyak, PVMCS 

beszámolója, informatikusok beszámolója. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető. 

 

Csibi E. 

Császár I. 

 

2. 2016. 

10.03. 

Szeptemberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyak, PVMCS 

beszámolója, informatikusok beszámolója, 

székhelyvezető-helyettes beszámolója, főigazgató 

beszámolója. Októberi ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások. 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

 

3. 2016. 

11.07. 

Októberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyak, PVMCS 

beszámolója, informatikusok beszámolója. 

székhelyvezető-helyettes beszámolója, főigazgató 

beszámolója. Novemberi ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások. 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 
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4. 2016. 

12.12. 

Novemberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyak, PVMCS 

beszámolója, informatikusok beszámolój 

székhelyvezető-helyettes beszámolója, főigazgató 

beszámolója. Decemberi ügyek közös előkészítése: 

Karácsony. Egyéb aktualitások. 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

 

5. 2017. 

01.09. 

Decemberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyak, PVMCS 

beszámolója, informatikusok beszámolója 

székhelyvezető-helyettes beszámolója, főigazgató 

beszámolója. Januári ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások. 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

 

 

6. 

2017. 

02.06. 

 

Januári beszámolók: Aktuális HR ügyek, pénzügyek, 

szakmai és koordinációs ügyak, PVMCS 

beszámolója, informatikusok beszámolója, 

székhelyvezető-helyettes beszámolója, főigazgató 

 beszámolója. Februári ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások. 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

 

 

 

 

Csibi E. 

Császár I. 

 

7 2017. 

03.06. 

Februári beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyak, PVMCS 

beszámolója, informatikusok beszámolója, 

székhelyvezető-helyettes beszámolója, főigazgató 

 beszámolója. Márciusi ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások. 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

 

8 2017. 

04.03. 

Márciusi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyak, PVMCS 

beszámolója, informatikusok beszámolója, 

székhelyvezető-helyettes beszámolója, főigazgató 

 beszámolója. Áprilisi ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások. 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

 

9 2017. 

05.08. 

Áprilisi beszámolók: Aktuális HR ügyek, pénzügyek, 

szakmai és koordinációs ügyak, PVMCS 

beszámolója, informatikusok beszámolója, 

székhelyvezető-helyettes beszámolója, főigazgató 

 beszámolója. Májusi ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások. 

 

. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

 

10. 2017. 

06.05. 

Májusi beszámolók: Aktuális HR ügyek, pénzügyek, 

szakmai és koordinációs ügyak, PVMCS 

beszámolója, informatikusok beszámolója, 

székhelyvezető-helyettes beszámolója, főigazgató 

 beszámolója. Júniusi ügyek közös előkészítése: 

tanévzáró. Egyéb aktualitások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 
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Kiemelt feladatok a 2016/2017. 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 – 

Emlékez-

tető. 

 

Barnáné 

Pintér 

Gizella 

2. Az Integrált Nyomokövető Rendszer 

Tagintézményekben történő vezetésének segítése, 

annak ellenőrzése, korrekcióra vonatkozó 

javaslattétel. 

 

 

Folyamatos, 

havonta egy 

tagintézmény 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkön

yv – 

Emlékez-

tető 

Barnáné 

Pintér 

Gizella 

3. Vezetői belső ellenőrzés a Székhelyintézményben: 

- a munkaidő betartása, nyilvántartása 

- az ügyviteli dokumentáció vezetése, 

- informatikai eszközök karbantartása az 

Intézményben. 

 

Folyamatos, 

heti 

rendszeresség

gel 

Szükség 

esetén 

jegyző-

könyv, 

figyelmez-

tetés 

Csibi 

Enikő 

 

II.1.Gazdasági Csoport 

Labancz Zoltánné 

vezető ügyintéző 

 

 

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. Folyamatosan felmerülő, rendszeresen ismétlődő feladatok: 

Feladatok Határidők Felelősök 

Heti rendszerességgel a számfejtett személyi 

juttatások felszerelése (kötelezettségvállalás 

elkészítése, szerződés másolása a beküldendő 

anyaghoz, teljesítésigazolások másolása a 

személyi anyagokhoz), és hétfői napon történő 

bejuttatása a tankerület pénzügyi osztályára 

papír alapon és elektronikus úton is. 

minden hét hétfő gazdasági ügyintézők 

közösen 
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Szerződés alapján a szakszolgálathoz 

folyamatosan beérkező szolgáltatási számlák 

pénzügyi ellenőrzés után történő felszerelése 

(kötelezettségvállalás, elkészítése) 

ügyfélfogadási időben a tankerület pénzügyi 

osztályára történő bejuttatása. 

a számla beérkezését 

követően azonnal, 

folyamatosan 

gazdasági ügyintézők 

Új szerződés megkötése előtt a szerződés 

véleményeztetése a jogi referenssel, szükséges 

javítások elvégzése. A jóváhagyott szerződés 

aláíratása Tankerület igazgatójával és a 

szolgáltatóval. 

Igény esetén 

folyamatos 

gazdasági ügyintéző 

A tankerület pénzügyi vezetésével történt 

egyeztetést követően a nem szerződésen alapuló 

fizetési kötelezettségekhez (szükség szerint 

felmerülő dologi kiadások körébe tartozó 

megrendelések alapján) megrendelő elkészítése, 

árajánlatok bekérése és a megrendelés 

lebonyolítása. 

a megrendelés 

sürgősségétől függően, 

a lehető legrövidebb 

időn belül 

gazdasági ügyintézők 

Év elején az éves kötelezettségvállalási 

igénybejelentések elkészítése az előző évi 

forgalom figyelembevételével a szerződések 

alapján 

Naptári év első 

hónapja, Tankerület 

határidejének 

megfelelően 

gazdasági ügyintézők 

A tagintézmények készpénzigényének 

összeállítása, ellenőrzése, az igény összesítése és 

kötelezettségvállalás készítése. Készpénz 

felvétele, szétosztása, majd a felhasználást 

követően számlák ellenőrzése, táblázatba 

rögzítés a tankerületben történő elszámolás 

ügyintézése. 

kp. felvétel havi 

rendszerességgel, 

elszámolás: a készpénz 

felvételét követő 30 

napon belül 

 

gazdasági ügyintézők 

A szolgálati autóval rendelkező tagintézmények 

üzemanyag felhasználásáról készített összesítő 

és menetlevél ellenőrzése 

 

havonta gazdasági ügyintézők 

A bérleti szerződés alapján használt 

fénymásolók óraállásának havi rendszerességgel 

történő lejelentése a bérbeadó felé. 

minden hónap 5. 

napjáig 

gazdasági ügyintézők 

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 ügyintézők 

A szolgáltatási szerződések nyilvántartása, 

lejárati idők figyelése, szükség esetén a lejárt 

szerződések megújításának, illetve 

felmondásának ügyintézése. 

folyamatosan gazdasági ügyintézők 
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Vállalkozási szerződések elkészítése, 

nyilvántartása, módosítások nyomon követése 

folyamatosan gazdasági ügyintézők 

Továbbszámlázandó számlákhoz a megfelelő 

számla csatolása, feljegyzés készítése 

havonta folyamatosan gazdasági ügyintézők 

Év végi leltározás lebonyolítása leltározási 

ütemterv alapján, dokumentációk előkészítése, a 

szükséges egyeztetések megtétele, a 

leltárfelvételi ívek összesítése és a tankerületbe 

juttatása. 

2015. február 28. gazdasági ügyintézők 

Év végén a dologi kiadások/felhasználások 

összesítése, rendszerezése, az 

adatszolgáltatásokhoz történő előkészítése 

folyamatos gazdasági ügyintézők 

Közbeszerzéssel kapcsolatos teendők, 

összesítések, egyeztetések, táblázatok 

elkészítése. Tagintézmények igényeinek 

összeállítása. 

folyamatos gazdasági ügyintézők 

A szolgáltatóktól érkező egyenlegközlők 

egyeztetés céljából történő továbbítása a 

tankerület pénzügyi osztályához. Esetleges 

számlareklamációk továbbítása a tankerületbe. 

folyamatos gazdasági ügyintézők 

KSH, Oktatási Hivatal felé történő 

adatszolgáltatások 

folyamatos gazdasági ügyintézők 

A nyári zárva tartások idejére a felmerülő 

karbantartási igények felmérése, a 

lebonyolításhoz szükséges intézkedések 

megtétele 

folyamatos gazdasági ügyintézők 

 

2. Előre nem tervezhető, azonnali határidős feladatok. 

A Tankerülettől érkező igények alapján a szükséges adatszolgáltatások határidőre történő 

teljesítése. 

 

3. Az előző év hibáinak számbavétele/korrekciók:  

A költségvetés hatékony tervezetését akadályozta, hogy nem állt rendelkezésre olyan 

kimutatás, amely költséghelyenként, összesített formában tartalmazta a felmerült költségeket, 

ami alapján sokkal gyorsabban és pontosabban készíthető el a tervezés. Emiatt a költségek 

költséghely - költségviselő bontásban történő rendszerezését valósítottuk meg. 

 

4. Jelenlegi nehézségek, megoldásra váró feladatok: 

Az adatszolgáltatásokhoz szükséges analitikai nyilvántartások pontos és naprakész vezetésének 

megvalósítása, rendszerbe foglalása, áttekinthetőbbé tétele, a dokumentációk egységesítése. 

II.2. HR 

Egyedné Körmendi Erika  

HR- ügyintéző 

 

1. A HR ügyintézői tevékenység három részből áll:  
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 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. 

 

HR ÜGYINTÉZŐ FELADATA HATÁRIDŐK 

Szabadságok rögzítése a KIRA rendszerben  minden hó 

utolsó 

munkanapján 

Keresőképtelenség jelentése, táppénzes papírok egyeztetése a távollét jelentéssel naprakészen 

Táppénzes papírok helyes kitöltésének ellenőrzése, szabadság kérelmek 

felvezetése kartonokra. 

minden hó 20-a 

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

A nem rendszeres kifizetések (útiköltség, üzemanyag, MÁV. VOLÁN bérletek, 

megbízási díjak) rögzítése a KIR-3 rendszerben 

minden hó 20-a 

Megbízási díjak számfejtése minden hó 10-e 

Mozgóbér rögzítése a KIRA rendszerben minden hó 20-a 

Álláshirdetések előkészítése szükség esetén 

Közalkalmazottak adatainak nyilvántartása, kezelése, adatrögzítés a KIRA 

rendszerben 

szükség esetén 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével 

kapcsolatos munkaügyi adminisztráció 

szükség esetén 

Átsorolások, illetményváltozások készítése szükség esetén 

Jubileumi jutalom számfejtés szükség esetén 

Nyugdíjazási ügyiratok készítése szükség esetén 

Személyi anyag dokumentációjának frissítése, naprakészen tartása szükség esetén 

Munkáltatói, jogviszony igazolások készítése szükség esetén 

Munkavállalói letiltással kapcsolatos ügyek intézése szükség esetén 

Fizetési előleg, hóközi kifizetések nyilvántartása szükség esetén 

Állománytábla naprakész vezetése szükség esetén 

Üzemorvosi vizsgálatok szervezése, hozzákapcsolódó adminisztráció szükség esetén 

Közfoglalkoztatási szerződések készítése, megszűntetése szükség esetén 

Megbízási szerződések elkészítése  szükség szerint 

Megbízási szerződések teljesítésének ellenőrzése szükség szerint 

A KIR rendszerben az aktuális változások felvezetése szükség szerint 

 

2. Az előző év hibáinak számbavétele/korrekciók:  

A Magyar Államkincstár átállt a KIR-3 rendszerről a KIRA rendszerre, mely miatt az eddig 

kialakított munkamenetet teljesen át kellett alakítani. A legnagyobb nehézséget a távollétek 

rögzítése jelenti, mivel visszamenőleg a rendszerben csak nagy nehézségek árán lehet javítani. 

A tagintézményekkel ezt megbeszéltem mindenki próbálja naprakészen lejelenteni a 

távolléteket. Az új okiratok is teljesen megváltoztak, az ezekhez szükséges ügyrendet 

kialakítottuk. 

 

3. Jelenlegi nehézségek, megoldásra váró feladatok: 
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Jelenleg a legnagyobb problémát a jogviszony-beszámítások ellenőrzése és a szakmai 

gyakorlati idő pontos kiszámítása jelenti. Ezt a napi munka mellett folyamatában végzem. 

Párhuzamosan ellenőrzöm a KIR és KIRA rendszert és a szükséges korrekciókat elvégzem. 

 

III. Főigazgatóhelyettesi munkaterv-1. 

   Barnáné Pintér Gizella  

általános főigazgató-helyettes 
 

1. Általános pedagógiai szakszolgálati célok: 

 A köznevelési törvényben és vonatkozó jogszabályokban foglaltak megtartása: teljes 

jogszerűség, szakszerűség a szakszolgálati feladatellátásban 

 Költséghatékony működés  

 Az Intézmény fenntartójával való szoros együttműködés, az elvárásoknak való 

megfelelés 

 Partnerekkel való kapcsolatépítés, együttműködés, elégedettség elnyerése 

 Törekvés a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Önértékelési 

Programjában megfogalmazott elvárások teljesítésére.  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye az Intézmény 

szakmai irányítást és koordinálást végző, valamint megyei működési körzettel szakértői 

bizottsági feladatokat is ellátó feladat-ellátási helye, ahol az Intézmény képviseleti jogának 

gyakorlására jogosult Főigazgató munkahelye található. Távolléte esetén főigazgató-helyettes 

helyettesíti. 

 

2. Általános főigazgató-helyettesi feladatok: 

 Megyei Szakértői Bizottság vezetése, melyre vonatkozó munkaterv külön dokumentum. 

 A tagintézmények szakértői tevékenységére ható szakmai koordinációs tevékenység 

irányítása, a megyei munkaközösség vezető koordinációs tevékenységének 

meghatározása révén. 

 Részvétel a heti rendszerességgel folyó  vezetői munkaértekezleteken. 

 Részvétel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeivel 

történő szakmai együttműködésben. 

 Részvétel a pedagógiai szakszolgálatok munkamegbeszélésein, a megyei 

munkaközösségek, illetve az igazgatótanács munkájában. 

 Részvétel az SZMSZ-ben rögzített értekezleteken. 

 Az Intézmény képviselete szakmai fórumokon. 

 Pályázatok kidolgozásában, megvalósításában való közreműködés. 

 Integrált nyomonkövető rendszer (INYR) Intézményben történő vezetésének 

koordinálása, segítése, évenkénti ellenőrzése.  

 Az Intézmény Tűzvédelmi, Munkavédelmi, Környezetvédelmi Szabályzatában előírt 

kötelezettségeknek való megfelelés folyamatos ellenőrzése, intézkedések 

kezdeményezése a hiányosságok pótlására, az esetleges szabálytalanságok korrekciójára 

vonatkozóan.  

 A Főigazgató helyettesítése távollét esetén, döntésekről való tájékoztatása.  

 

3. Feladatok részletes kifejtése 
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 Integrált nyomonkövető rendszer: Nkt. 44/I. § (1) szerint az adatok INYR-ben történő 

rögzítése a pedagógiai szakszolgálati ellátás része. 

Az integrált nyomon követő rendszerbe (a továbbiakban: INYR) való adatrögzítéssel 

történő adatszolgáltatás az Oktatási Hivatal által e célból kialakított, központi szerverén 

működtetett, webes kezelőfelületen történő adatrögzítéssel valósul meg. Az informatikai 

támogatórendszer (INYR) lehetővé teszi a pedagógiai szakszolgálati ellátásba kerülő 

gyermekek, tanulók ellátási, fejlesztési útjának nyomon követését. Az adatrögzítés 

folyamatos. A naprakész adatrögzítés koordinációja, segítése probléma esetén, 

folyamatos feladat.  Az ellenőrzés tervezett. 

 

A 2016/2017. tanévre tervezett INYR ellenőrzések ütemterve 

Ssz. Tagintézmény Tervezett időpont Felelős 

1. Székhelyintézmény 2017. szeptember Barnáné Pintér Gizella 

2. Jászberényi Tagintézmény 2017. október Barnáné Pintér Gizella 

3. Jászapáti Tagintézmény 2017. november Barnáné Pintér Gizella 

4. Karcagi Tagintézmény 2017.  

december 

Barnáné Pintér Gizella 

5. Kunhegyesi Tagintézmény 2017.  

január 

Barnáné Pintér Gizella 

6. Kunszentmártoni Tagintézmény 2017. február Barnáné Pintér Gizella 

7. Mezőtúri Tagintézmény 2017. február Barnáné Pintér Gizella 

8. Szolnoki Tagintézmény 2017.  

június 

Barnáné Pintér Gizella 

9. Szolnoki Tagintézmény Újszászi 

Telephelye 

2017.  

június 

Barnáné Pintér Gizella 

10. Tiszafüredi Tagintézmény 2017. március Barnáné Pintér Gizella 

11. Törökszentmiklósi Tagintézmény 2017.  

április 

Barnáné Pintér Gizella 

12. Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Fegyverneki Telephelye 

2017.  

április 

Barnáné Pintér Gizella 

 

 Tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok, a szabályzatok alapján: 

- Munkavédelmi oktatás szervezésében való közreműködés a tanév kezdetén 

(időpontok rögzítése, szükséges dokumentáció elkészítésének koordinálása. 

- Tűzriadó szervezésében való közreműködés a tanév kezdetén (időpontok rögzítése, 

szükséges dokumentáció elkészítésének koordinálása. 

- A soron kívüli munkavédelmi oktatásokkal kapcsolatos egyeztetés. 

- Tűzvédelmi előírások betartásának folyamatos ellenőrzése, szükséges intézkedések 

kezdeményezése. 

- Munkavédelmi előírások betartásának folyamatos ellenőrzése, szükséges 

intézkedések kezdeményezése, kockázatértékelés-hibalista kezelése. 

- Környezetvédelmi előírások betartásának folyamatos ellenőrzése, szükséges 

intézkedések kezdeményezése. 

- A munkabalesetek, gyermekbalesetek megelőzése, intézkedések a 

veszélyhelyzetek kiküszöbölésére. 

- Baleset esetén jegyzőkönyv megírásában való közreműködés, kapcsolatfelvétel 

(Tisza Park). 

- Munkaalkalmassági vizsgálat szervezésének nyomon követése.  
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A pedagógiai szakszolgálati tevékenység során kiemelt feladat az Intézményi elvárásoknak való 

megfelelés, az Önértékelési Program 2015-2020 alapján. 

 

Területei, elvárt kulcsjellemzők általános főigazgató-helyettesként, bizottságvezetőként:  

1. A megyei pedagógiai szakszolgálati tevékenység stratégiai vezetése és irányítása 

 A bizottságvezetőnek biztosítania kell, hogy a szakértői bizottsági tevékenység a kliensek 

fejlődéséhez, további életútjuk támogatásához, javulásához vezessen.  

 Meg kell teremtenie a visszajelzés és az értékelés kultúráját a fejlődés elősegítése 

érdekében.  

 Biztosítania kell, hogy a munkatervben és szakterületi protokollban feltüntetett 

tevékenységek megfeleljenek a korszerű szakmai és etikai követelményeknek, és 

támogassák a kliensek és a köznevelési intézmények munkáját.  

 Munkájában törekszik egy befogadó diagnosztikus környezet kialakítására.  

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 A vezetői feladatokat is ellátó általános főigazgató-helyettesnek tudnia kell közös 

értékeken alapuló jövőképet képviselni az intézménnyel kapcsolatban, amelynek célja az 

aktuális gyakorlat, a kulcsfolyamatok fejlesztése és a kliensi eredmények javítása.  

 Mindennapi tevékenysége olyan stratégiát követ, amely az intézményi célok eléréséhez 

vezet.  

 Az intézmény céljainak eléréséhez stratégiai lépésekre tesz javaslatot.  

 Hozzájárul egy változásokra nyitott környezetet megteremtéséhez, és konstruktív 

kapcsolatot létesít a változásban érintett szereplőkkel.  

 Megosztja a vezetést munkatársaival, és a fejlesztést a saját és mások képességeibe vetett 

bizalomra alapozza.  

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Vezetőként kritikusan reflektál a saját személyiségére, viselkedésére, cselekedeteire, és 

(ha szükséges) felülvizsgálja saját döntéseit (önreflexió és önértékelés).  

 Folyamatosan fejleszti az interperszonális erősségeit, és igyekszik legyőzni a 

gyengeségeit (interperszonális fejlődés).  

 Szakmai ismereteit folyamatosan, naprakészen gyarapítja, hogy feladatait az intézmény 

elvárásainak megfelelően teljesítse.  

 Felismeri a pedagógiai szakszolgálati tevékenységhez kötődő erkölcsi és etikai 

körülményeket, betartja a szakma etikai szabályait, és elfogadja a vezetéssel járó 

felelősséget (etikai és erkölcsi fejlődés).  

 Hatékonyan kommunikál, valamint mélyen elkötelezett a gyermekek, tanulók ellátása, a 

munkatársak és önmaga képzése és fejlesztése iránt (hatékony kommunikáció és 

elköteleződés).  

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Vezetőként inspirálja, motiválja és ösztönzi a kollégáit és a klienseket, valamint 

támogatja őket abban, hogy pozitívan álljanak az életükben megjelenő kihívások elé 

(inspiráló vezetés).  

 Megosztja a vezetést munkatársaival; a fejlesztést a saját és mások képességeibe vetett 

bizalomra alapozza.  
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 Hatékony csapatmunkát teremt, koordinál, és ebben részt is vesz (csapatépítés és 

megosztott vezetés).  

 Támogatja, javasolja, hogy a munkatársak, az igényeiknek és a velük szemben támasztott 

követelményeknek megfelelő szakmai továbbképzésben részt vegyenek (szakmai 

továbbképzés).  

 Feladata, hogy a szakembereket a szakirodalom rendszeres, kritikus olvasására 

ösztönözze tevékenységük fejlesztésének érdekében.  

 A vezető egyeztetést követően döntéseket hoz, problémákat old meg, 

konfliktushelyzeteket kezel - mások szempontjait és a különböző társadalmi és kulturális 

sokféleségből adódó nézőpontokat figyelembe véve (kommunikáció és közös 

döntéshozatal).  

 A vezető elfogadó, pozitív környezetet, a tudásmegosztásra, valamint a közös célok 

elérésére nyitott, támogató kultúrát alakít ki, betartva az erkölcsi és etikai normákat 

mások vezetése közben (intézményi légkör és erkölcsi szempontok).  

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 A Főigazgató távollétében, helyettesítése során az általános főigazgató-helyettes 

hatékonyan, a jogszabályi követelményeknek megfelelve kezeli az intézményi 

erőforrásokat, beleértve a humán, pénzügyi, technológiai, fizikai stb. erőforrásokat.  

 Munkájában arra törekszik, hogy az intézményről pozitív képet alakítson ki minden 

intézkedés során.  

 Az intézményi elvárásoknak megfelelő hatékony idő- és erőforrás-menedzsmentet valósít 

meg.  

 Vezetőként a rendszer irányelveit betartva irányítja, és átláthatóan menedzseli a rábízott 

munkafolyamatokat.  

 Tevékenysége során az intézményi elvárásoknak megfelelően, a belső és a külső 

partnereket bevonó kommunikációt alkalmaz.  

 

Általános főigazgató-helyettesi feladataimat a Főigazgatóval történő folyamatos egyeztetés 

mellett, a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően látom el.  

 

 

 

III. Főigazgatóhelyettesi munkaterv-2. 

Kovácsné Bögödi Beáta  

szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes 

 
 

1. A tanév tervezésének alapja 

 A fenntartó által megfogalmazott elvárások; 

 A főigazgatói pályázatban ütemezett középtávú feladatok; 

 A 2015/2016. tanév értékelése (szakmai, működési eredmények, tagintézményi és 

munkaközösségi beszámolók). 

 

2. A szakmai és koordinációs tevékenység céljai 
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 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 rögzített folyamatai szerinti működés biztosítása. A kliensközpontú és minőségi 

szolgáltatásra való törekvés, igény-, és elégedettségmérések beiktatásával. 

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

intézmény iránti lojalitásának, elkötelezettségének növelése. A humánerőforrás gondozás 

területe kiemelt feladatként való kezelése az irányítási folyamatokban. 

 A logopédiai ellátás szakmai támogatása képzések, rendezvények magvalósításával. 

 Az „Ágazatközi szakmai együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós 

munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására” című projekt keretében 

elkészült modellek alkalmazásának lehetőségeinek megtalálása az egyes 

tagintézményekben. 

 

3. Kiemelt szakmai feladatok a tanévre 

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

vizsgálatok tervezése, az ellátás megvalósítása, dokumentálása. 

 Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógiai ellátás (2. ellenőrzési év): ellátás 

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

dokumentálása. 

 Nevelési tanácsadás (1. ellenőrzési év) szakmai ellenőrzése a Nevelési tanácsadás 

Munkaközösség által kidolgozott szakmai szempontok alapján. 

 A „Logopédia Éve” keretében képzések szervezése (Szól-e? és Fonológiai tudatosság), 

valamint intézményi és tagintézményi szintű rendezvények megvalósítása. 

Konferenciákon, szakmai napokon való részvétel, ezekről tudásmegosztás az intézmény 

honlapján. 

 Az „Ágazatközi szakmai együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós 

munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására” című projekt 

eredményeinek ismertetése: az egyes modellek bemutatása, visszajelzés a partneri 

elégedettségmérés eredményeiről; 

 A gyógytestnevelés munkaközösség újraszervezése, a gyógytestnevelés koordináció 

tagintézményi szintre való helyezése. 

 

4. Kiemelt szervezeti feladat a tanévre 

 Az intézményi önértékelési program 2016/2017. tanévre eső feladatainak elvégzése, a 

2016/2017-es tanévre szóló önértékelési terv elkészítése és a munkaterv részeként való 

elfogadtatása. Az önértékelési csoport munkaközösséggé alakítása. 

 Partneri igény- és elégedettségmérés megszervezése szakszolgálati feladatonként, az 

eredmények feldolgozása, intézkedési tervek készítése. 

 

5. Akcióterv a 2016/2017. tanévre 

Sor-

szám 

Feladat Felelős Határidő Indikátor/ 

kockázat 

 Koordinációs feladatok 

 

   

1. Az alábbi szakszolgálati 

tevékenységek szakmai 

koordinálása: 

szakmai és 

koordinációs 

Folyamatos A 

munkaközösségekben 
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 nevelési tanácsadás; 

 gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés, oktatás és 

gondozás; fejlesztő 

nevelés; 

 logopédiai ellátás; 

 konduktív pedagógiai 

ellátás;  

 gyógytestnevelés; 

 iskolapszichológiai 

ellátás; 

 kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása; 

 

A szakszolgálati feladatok 

köré szerveződött hat 

munkaközösség 

munkájának koordinálása 

a munkaközösség 

vezetőkön keresztül, a 

munka segítése, nyomon 

követése. 

 

Cél, hogy a 

munkaközösségek a 

szakmai fejlesztések 

generátorai legyenek 

(szakmai finomítások, 

innovációk, publikációs 

készség növelésére, 

pályázatok írása). 

 

főigazgató 

helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munkaközösség 

vezetők 

 

aktív műhelymunka, 

pedagógiai 

szakszolgálati 

területenként „belső 

tanácsadói” rendszer: 

 1. az intézmény 

szakmai munkájában 

való közreműködés 

(szakmai javaslatok 

megfogalmazása, 

ellenőrzési terv 

javaslat kidolgozása)  

2. az intézmény 

szakmai munkájának 

tervezésében 

közreműködés 

(munkatervek 

készítése)  

3. az intézmény 

szakmai munkájának 

szervezésében 

közreműködés 

(rendezvények, 

programok, ülések, 

értekezletek)  

4. pedagógusok 

munkájának szakmai 

segítése (gyakorlati 

munka segítése: 

hospitálások, 

megbeszélések, eset 

elemzések) 

5. az intézmény 

szakmai munkájának 

ellenőrzésében 

közreműködés 

(összegző értékelő 

vélemény, 

beszámolók készítése)  

6. pedagógusok 

szakmai munkájának 

véleményezése 

(ellenőrzéseket 

összegző vélemény 

készítése, 

önértékelésben való 

közreműködés) 

Szervezési nehézségek 

(távolság, idő) 
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Szakmai feladatok 

 

   

1. Az érintett szakszolgálati 

tevékenységek 

vonatkozásában a hazai és 

külföldi szakmai 

eredmények, eljárások és 

kiadványok, a hazai és 

külföldi pályázati 

lehetőségek figyelemmel 

kísérése. 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes 

 

Folyamatos  

2. Az intézményi 

önértékelést végző 

minőségügyi csoport, 

majd munkaközösség 

koordinációja 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes, 

tagintézmény 

igazgatók, 

önértékelési 

csoport tagjai 

Kontakt 6 

alkalom 

2016. augusztus 31.-re 

kész önértékelési terv 

(2016/2017. tanév) 

Szervezési nehézségek 

(távolság, idő), 

kapacitáshiány 

3. Az 

Intézmény továbbképzési 

programjának 

folyamatos gondozása, a 

2016/2017. tanév 

beiskolázási tervének 

megvalósíttatása, a 

2017/2018. tanév 

beiskolázási tervének 

előkészítése. 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes 

 

tagintézmény 

igazgatók 

 

Folyamatos 2016/2017. tanév 

továbbképzési terve. 

4. Belső ellenőrzési 

feladatok ellátása: 

Munkaközösség vezetők 

közreműködésével az 

intézményi önértékeléshez 

kapcsolódóan: 

 dokumentáció 

 szakmai ellenőrzés 

Főigazgató helyettesi 

ellenőrzés: 

 

A logopédiai ellátás 

vezetői ellenőrzése (3. 

ellenőrzési év) 

Korai fejlesztés, fejlesztő 

nevelés, konduktív 

pedagógiai ellátás (2. 

ellenőrzési év) 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes 

 

 

 

 

Az éves 

önértékelési 

tervnek 

megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanév 

folyamán 

 

 

 

Általános pedagógiai 

szempontok szerint (8 

pedagógus 

kompetencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontosan vezetett 

dokumentáció, 
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Nevelési tanácsadás 

ellenőrzése (1. ellenőrzési 

év) 

 

 

egy-két 

alkalommal 

folyamatleírás szerinti 

szakmai működés. 

5. A székhely és a 

tagintézmények 

leterheltségének 

folyamatos figyelemmel 

kísérése 

 

főigazgató 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes, 

tagintézmény 

igazgatók 

 

Folyamatos, 

havi 

áttekintéssel, 

tagintézmény 

igazgatók 

jelzése 

alapján. 

Gyakori 

humánerőforrás hiány. 

6. Az Intézmény szakmai 

erőforrásainak folyamatos 

vizsgálata, álláshirdetések 

rendszeres megjelentetése 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes 

 

HR ügyintéző 

Folyamatos Rendszer szinten 

gyógypedagógus, 

pszichológus, 

konduktor hiány van. 

7. A tagintézményekkel való 

kapcsolattartás 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes, 

tagintézmény 

igazgatók 

 

Folyamatos, 

havi igazgató 

tanácsi 

értekezlet, 

telefon, 

email, 

A tanév 

folyamán 

legalább 2 

alkalommal 

helyszíni 

konzultáció. 

Kialakult, élő szakmai 

együttműködések. 

 

Egyeztetési 

nehézségek a távolság 

miatt. 

8. Az intézmény belső és 

külső ösztönző 

rendszerének működtetése 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes, 

tagintézmény 

igazgatók 

 

Minden év 

május-június 

Anyagi források 

megteremtésének 

esetlegessége. 

9. Az intézmény 

szabályzatainak, 

nyilvántartó rendszereinek 

gondozása 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató 

helyettes 

Folyamatos Naprakész, pontos 

nyilvántartások. 

Gyakori változások. 

10. A pályázati lehetőségek 

folyamatos keresése, a 

futó pályázatok minél 

hatékonyabb 

megvalósítása. 

főigazgató, 

főigazgató 

helyettesek, 

tagintézmény 

igazgatók 

Folyamatos Kevés a szakszolgálati 

területre kiírt pályázat. 
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IV.A JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság  

Barnáné Pintér Gizella  

általános főigazgató-helyettes,  

megyei szakértői bizottság vezető 

 

1. Általános pedagógiai szakszolgálati célok: 

 A köznevelési törvényben és vonatkozó jogszabályokban foglaltak megtartása: teljes 

jogszerűség a szakszolgálati feladatellátásban 

 A szakszerűség biztosítása, a gyermekek, tanulók érdekeinek legmesszebbmenő 

figyelembe vételével 

 Költséghatékony működés  

 Az Intézmény fenntartójával való szoros együttműködés, az elvárásoknak való 

megfelelés 

 Kapcsolatépítés partnerintézményekkel, szülőkkel való jó együttműködés, 

elégedettségük megnyerése 

 Törekvés a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Önértékelési 

Programjában megfogalmazott elvárások teljesítésére.  

 

2. Szakértői bizottsági tevékenység céljai: 

 A szakértői bizottság szakszerű, szakterületi protokoll szerinti működése: a diagnosztikai 

feladatokra vonatkozó elvárásoknak való megfelelés, folyamatos fejlődés 

 A vizsgálatok eredményességét elősegítő esztétikus környezet és nyugodt, biztonságot 

sugárzó légkör megteremtése  

 A team-munka egyre magasabb szintre emelése a gyermekek, tanulók érdekében 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusaira vonatkozó 

intézményi elvárásoknak való megfelelés a szakértői bizottsági tevékenység során 

 Szakértői bizottsági tevékenységet végző szakemberek kompetenciáinak erősítése, a 

szakmai minőség folyamatos emelése 

 A ’Logopédia Éve’ jegyében a logopédiai vizsgálatok során alkalmazott vizsgáló eljárások 

bővítése, gazdagítása, logopédiai témájú előadásokon, konferenciákon való részvétel, 

tudásmegosztás. 

 

3. Megyei Szakértői Bizottság működése, személyi és tárgyi feltételek a 2016/2017. tanévre 

vonatkozóan: 

A megyei szakértői bizottsági tevékenység az erre a célra alkalmas épületben, megszokott 

környezetben zajlik, Az épület világos, jól fűthető, szellőztethető, de a mérete, a vizsgálószobák 

és kiszolgáló helyiségek száma egyre kevésbé megfelelő. Az ellátott gyermekek/tanulók 

számának és a szakemberek létszámának emelkedése, valamint a tárolandó dokumentumok 

mennyisége indokolná a bővítést. A felújítás, tisztasági meszelés fokozottan indokolt, melyre a 

következő tanévben sor kerül. 

A vizsgálatok munkanapokon 7.45 h-kor kezdődnek, többnyire megfelelő bútorzattal 

berendezett vizsgálószobákban zajlanak, de évek óta nem sikerült kiküszöbölni azt az állapotot, 

hogy három munkaszobában, ugyanazon időben két-két szakember vizsgál, ami folyamatos 

szervezést, a vizsgálatok szoros összehangolását igényli az eredményes munkavégzés 

érdekében. A váró zajos, a hangszigetelés nem megoldott, ami nehezíti a vizsgálatok 
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eredményes lebonyolítását. A következő tanévben további nehézséggel kell számolnunk, az 

ADOS-vizsgálatokat helyszűke miatt esetenként a délutáni órákra kell szerveznünk. Az épület 

16.15 h-kor zár. 

 

4. Személyi feltételek 

A 2016-2017. tanévben a komplex szakértői vizsgálatokban résztvevő szakemberek 

végzettség szerinti  bemutatása 

pszichológus 1 fő tanácsadó szakpszichológus 

2 fő szakvizsgával még nem rendelkező 

pszichológus teljes óraszámban 

1 fő tanácsadó szakpszichológus heti 10 órában, aki helyettes vezetői 

feladatokat is ellát 

logopédus 1 fő teljes óraszámban 

1 fő heti 4 órában 

gyógypedagógus 1 fő szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos, ADOS vizsgálatot végző 

1 fő oligofrénpedagógia, látássérültek pedagógiája szakos 

1 fő pszichopedagógia szakos 

1 fő tanulásban akadályozottak pedagógiája, autizmus szakos 

1 fő értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai 

tanár teljes óraszámban 

1 fő tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai 

tanár heti 4 órában (+ vezetői feladatok) 

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

szakorvos 3 fő, gyermekgyógyász, gyermekneurológus, gyermekpszichiáter, 

pszichiáter szakorvos, megbízási szerződéssel alkalmazva, 1-1-3 

nap/hét beosztással 

ügyviteli 

munkatársak 

1 fő gyógypedagógiai asszisztens 

2 fő szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs 

A takarítási és gondnoki feladatokat megbízási szerződéssel látja el a takarító és gondnok 

munkatárs, napi 4 és 3 órában. 

 

5. Tárgyi feltételek: 

A vizsgálóeszközök bővítésére az előző tanévben is sor került, de a készlet minőségi és 

mennyiségi szempontból is elmarad a szakterületi protokollban meghatározottaktól, tovább 

keressük a bővítés lehetőségeit. Az informatikai eszközök működőképesek, folyamatos 

karbantartásuk megoldott, jelentős korszerűsítésük pénzügyi akadályba ütközik. A szakértői 

vélemények nyomtatása bérelt eszközzel megoldott. A dokumentáció tárolására az irattárban, 

és a rendelkezésre álló egyéb tároló helyeken van lehetőség. Az előző tanévben bevezetésre 

került iktatóprogram működése, alkalmazhatósága megfelelő, kezelését az ügyviteli munkát 

végző munkatársak elsajátították. A mindennapi tevékenységhez szükséges irodaszerek a 

minimálisan szükséges mennyiségben rendelkezésre állnak, a takarékos felhasználást minden 

munkatárs szem előtt tartja.  

 

6. Megyei szakértői bizottság jogszabályokban rögzített diagnosztikai feladatai 

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

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

színvonalra törekedve, szoros szakterületi protokoll alapján végzi tevékenységét: a 
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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 mindenekfeletti 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. 

 

7. Megyei szakértői bizottság jogszabályban rögzített koordinációs feladatai 

 A megyében működő tankerületi szakértői bizottságok szakmai és operatív működésének 

koordinációja, szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség tevékenységének 

koordinációja, melynek vezetője a megyei szakértői bizottság munkatársa. 

 A szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll eljárások folyamatos ellenőrzése és 

fejlesztése, az egységes működés előmozdítása érdekében. 

 Speciális diagnosztikai feladatok koordinálása. 

 

8. Megyei szakértői bizottság egyéb kitűzött feladatai a 2016-2017. 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. 

 Pedagógus szakvizsgás képzésen résztvevő munkatársak támogatása  

 Igény szerint pszichológiai, gyógypedagógiai témájú esetmegbeszélések, konzultációk 

szervezése a partnerintézmények szakembereivel. 

 Részvétel a pszichológusok számára szervezett szupervízión. 

 Szakmai műhelyek szervezése, működtetése. 

 Új diagnosztikai eljárások megismerése, alkalmazása. A ’Logopédia Éve’ jegyében 

kiemelt figyelem irányul a logopédiai diagnosztikai eljárásokra. 

 Pedagógiai szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítés lebonyolításában való 

közreműködés, érintett munkatársak segítése, támogatása. 

 Kapcsolati háló további építése, működtetése nevelési, oktatási intézményekkel, az 

egészségügyi, szociális szféra szakembereivel. 

 Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, pályázati programokban való 

részvétel. 
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 Honlap tartalmának gazdagítása, közérdekű információk közzététele. 

 Az infrastrukturális feltételek állagmegőrzése, vagyonvédelem. 

 Intézkedések a gyermekbalesetek megelőzése érdekében. 

 Munkavédelmi szabályok betartása. 

 

A mindennapi tevékenység során kiemelt feladat az Intézményi elvárásoknak való 

megfelelés, az Önértékelési Program 2015-2020 alapján 

 

9. Területei, elvárt kulcsjellemzők: 

9.1 A szakértői bizottsági tevékenységet folytató szakemberek módszertani felkészültsége: 

 a kliensek egyedi és specifikus igényeihez legjobban illeszkedő állapotfelméréseket 

alkalmazza, értékeli ezek beválását.  

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

javaslatot a beavatkozás további tartalmára.  

 szaktudományos ismeretei, alkalmazott módszerei illeszkednek a kliens specifikus 

ellátási igényeihez.  

 

9.2 A vizsgálatok tervezése, és megvalósításukhoz szükséges önreflexiók: 

 a vizsgálatot végző szakember tervező munkája, tervezési dokumentumai, tervezési 

módszerei nyomon követhetőek, megvalósíthatóak és reálisak.  

 a tervezés során érvényesíti az állapotfelmérés adatait, a kliens tényleges igényeit, a 

szakterületi protokoll elemeit.  

 munkáját folyamatos önellenőrzéssel követi, szükség esetén korrigálja, képes az 

önreflexióra.  

 

9.3 A tanulás támogatása a szakértői vizsgálatok során: 

 a vizsgálatot végző szakember támogatója és koordinálója a vizsgálati folyamatoknak.  

 megteremti az eredményes vizsgálathoz szükséges külső és belső feltételeket.  

 erősíti a tanulók önbizalmát, nehézségeik leküzdéshez támogatást nyújt, tanácsot ad.  

 

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

tanácsadás, konzultáció): 

 a szakember a kliens igényeit, bevonhatóságát figyelembe véve tervezi meg a vizsgálatait.  

 a kliens érdekében team-munkában dolgozik, más szakemberek bevonására, 

együttműködésére is számít.  

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

 

9.5 Az állapotfelmérés rendszeres értékelése, elemzése és önreflexiók: 

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

szabályok és elvárások szerint jár el.  

 értékelése támogató, fejlesztő szándékú.  

 visszajelzései támogatják a gyermekek, tanulók önértékelésének fejlődését. 

 

9.6 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás a szakértői bizottsági 

tevékenységben: 

 a szakember nyelvhasználata igényes, érthető.  

 együttműködik és teamben dolgozik a szakszolgálati pedagógusokkal.  
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 együttműködik más intézmények pedagógusaival és a pedagógiai szakszolgálati munkát 

segítő más szakemberekkel.   

 önismerete reális, képes az önkritikára, az önfejlesztésre.  

 azonosul az intézmény munkatervének céljaival, az intézmény pedagógiai hitvallásával. 

 

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

tevékenységben: 

 a pedagógus saját magára is érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlesztés, fejlődés, 

továbblépés igényét.  

 szakterületi kérdésekben tájékozott, követi a szakmában történteket.  

 munkájában kezdeményező és felelősségteljes.  

 munkájában pontos és megbízható.  

 

9.8. A megyei szakértői bizottsági tevékenység feladatainak részletes áttekintése a 2016/2017. 

tanévre vonatkozóan 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Megyei szakértői bizottságba érkező 

vizsgálati felterjesztések ütemezése: 

folyamatos működés mellett, a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően 

folyamatos, a 

jogszabálynak 

megfelelően 

Barnáné Pintér 

Gizella 

Czagány Bernadett 

 

2. Az aktuális állapot feltárására irányuló 

vizsgálatok: a háromévesnél fiatalabb 

gyermekek teljes körű szakértői 

vizsgálata  

folyamatos, a 

jogszabálynak 

megfelelően 

Barnáné Pintér 

Gizella 

 

3. Kiegészítő vizsgálatok: a tankerületi 

szakértői bizottságoktól továbbított 

vizsgálatok, sajátos nevelési igény 

megállapítása vagy kizárása céljából 

folyamatos, a 

jogszabálynak 

megfelelően 

Barnáné Pintér 

Gizella 

 

4. Kiegészítő vizsgálatok: orvosi, 

pszichológiai, logopédiai, egyéb 

gyógypedagógiai, ADOS, ADI-R 

döntés szerint Barnáné Pintér 

Gizella 

 

5. Sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók felülvizsgálata a 

jogszabálynak megfelelő felterjesztés 

alapján 

folyamatos, a 

jogszabálynak 

megfelelően 

Barnáné Pintér 

Gizella 

 

6. Sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók hivatalból kezdeményezett 

felülvizsgálata 

Az éves ütemtervet az intézmények 

rendelkezésére bocsátjuk 

jogszabálynak 

megfelelő ütemezés 

szerint, az éves 

ütemterv 

szeptemberben 

készül, kiküldésre 

kerül 

Kátainé Darók 

Bernadett 

Mihályiné Simon 

Rita 

7. Közigazgatási hatósági eljárás 

keretében történő vizsgálatok, 

felülvizsgálatok 

jogszabálynak 

megfelelő ütemezés 

szerint  

Barnáné Pintér 

Gizella 
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8. Szakszolgálati –esélyegyenlőségi 

szakértő felkérése, amennyiben a 

tagintézményi alapvizsgálat során erre 

igény mutatkozott  

  

halmozottan 

hátrányos helyzetű, 

első vizsgálaton 

megjelenő 

gyermek/tanuló 

vizsgálatához 

Barnáné Pintér 

Gizella 

 

9. Folyamatos figyelemmel kísérés 

szervezése, lebonyolítása 

jogszabály által 

meghatározott 

esetekben 

Barnáné Pintér 

Gizella 

Földesiné Ungi 

Marianna és a 

megfigyeléssel 

megbízott 

munkatársak 

10. Helyszíni vizsgálatok tervezése: 

fogyatékosok ápoló-gondozó 

otthonaiban, és különnevelést, 

különoktatást biztosító nevelési-

oktatási intézményekben, egyeztetés 

alapján 

ütemterv szerint Barnáné Pintér 

Gizella 

 

11. Igazolások kiadása sajátos nevelési 

igényű gyermek, tanuló családja 

részére a jogszabályban meghatározott 

juttatások és kedvezmények 

igénybevételéhez  

igény szerint: emelt 

összegű csp., utazási 

utalvány 

Barnáné Pintér 

Gizella 

ügyviteli 

munkatárs 

12. Szakmai team: esetmegbeszélések, 

jogszabályi változások közzététele, 

tudásmegosztás, aktuális témák 

hetente egy 

alkalommal, hétfő 

délutánonként  

Barnáné Pintér 

Gizella 

13. Logopédus szakember mentorálása, 

bevezetése a szakértői bizottsági 

tevékenység eljárásrendjébe 

(2016.06.1-jén érkezett) 

folyamatos Kátainé Darók 

Bernadett 

 

 

14. Telefonos és személyes tanácsadás és 

konzultáció, szakmai ügyelet 

folyamatos: 

h-cs. 12.00 -16.00-

ig,  

p. 12.00 -14.00-ig 

beosztás szerint az 

ügyeletes 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

15. Fogadó órák szülők, pedagógusok, 

intézményvezetők… részére  

közzétett ütemterv 

szerint 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

szakemberek 

16. Pszichológiai, gyógypedagógiai 

műhelyek szervezése 

Ágazatközi együttműködés fejlesztése- 

védőnőkkel, szociális szféra 

szakembereivel szervezett találkozók 

igényfelmérés, 

közzététel a 

honlapon 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

szakemberek 

17. Intézményjegyzék megküldése a 

Kormányhivatalnak, továbbá az 

országos szakértői bizottságoknak 

2017. január 31-ig 

történő beérkezést 

követően 

Barnáné Pintér 

Gizella 

 

18. Integrált Nyomonkövető Rendszer 

(INYR) pontos vezetése 

folyamatos, minden 

vizsgálatot követően 

Barnáné Pintér 

Gizella 
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vizsgálatokat 

végző 

szakemberek  

19. Statisztikai adatszolgáltatás Október 6. Barnáné Pintér 

Gizella ügyviteli 

munkatárs 

20. Belső ellenőrzés: a munkaterv 

teljesítésének ellenőrzése                                        

Kéthavonta Barnáné Pintér 

Gizella 

21. Belső ellenőrzés: szakértői 

vélemények tartalmának és a határidők 

betartása, INYR-vezetés, továbbá a 

kapcsolattartás minőségének 

ellenőrzése 

naponta Barnáné Pintér 

Gizella 

22. Belső ellenőrzés: a munkatársak 

kötelező óraszámának teljesítésére 

irányuló ellenőrzés, a munkaidő 

betartásának ellenőrzése 

hetente, havonta, 

naponta 

Barnáné Pintér 

Gizella 

Czagány Bernadett 

23. Belső ellenőrzés: az ügyviteli 

dokumentáció ellenőrzése (irattár, 

beérkező, kimenő dokumentumok) 

naponta Barnáné Pintér 

Gizella 

A szakértői bizottsági tevékenység színvonalának emelését elősegítő tevékenységek 

24. Az ismeretek folyamatos bővítése, 

korszerűsítése, módszertani megújulás 

belső továbbképzések során: 

munkaközösségi találkozók 

beszámolói, egyéb témaválasztás 

érdeklődés, közös döntés alapján (új 

diagnosztikai eljárások, eszközök, 

szakirodalom, egyéb aktualitások) 

havonta egy 

alkalommal, team 

keretében  

szakértői bizottság 

szakemberei 

25. Továbbképzések:  

pedagógus szakvizsga 

 

EDUCATIO, FSZK, egyéb 

szervezésben tartott továbbképzések 

 

2016 szeptemberétől Adamecz Judit, 

utolsó szemeszter 

 

jelentkezők 

26. Konferenciák, előadások, fórumok 

látogatása tervezetten (lehetőség 

szerint térítésmentesen, illetve 

többletkötelezettség-vállalás terhére, 

engedélyezést követően)  

A ’Logopédia Éve’ jegyében 

kiemelten kezelve a logopédiai témájú 

rendezvényeket  

Intézményi 

Tanévnyitó 

2016.09.1-jén 

Logopédiai Napok 

Budapest  

SzakÉrtelem 

Egyesület 

rendezvényei 

Korai Fejlesztők 

Konferenciája 

ADHD Konferencia 

MAGYE 

Konferencia 

szakértői bizottság 

munkatársai 
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FSZK rendezvényei 

M. Pedagógiai Hetek  

27. Szakmai nap szervezése a PACI DOKI 

Alapítványnál Csemőben 

Téma: korai fejlesztés 

(többletkötelezettség-vállalás terhére, 

engedélyezés alapján) 

2016. szeptember szakértői bizottság 

munkatársai 

28. Kapcsolattartás, együttműködés 

képző- és partnerintézményekkel 

alkalomszerű szakértői bizottság 

munkatársai 

29. Pedagógiai szakszolgálati 

munkaközösségek munkájában való 

aktív közreműködés 

meghatározott 

ütemterv, beosztás 

szerint 

szakértői bizottság 

munkatársai 

30. Intézményi önértékelési 

munkacsoportban való részvétel 

folyamatos Czagány Bernadett 

31. Honlap gazdagítása, rendszeres 

tájékoztatás az aktualitásokról 

folyamatos szakértői bizottság 

munkatársai, 

felelős: Csörögi 

Tímea 

32. Pályázati lehetőségek figyelemmel 

kísérése, pályázati programok 

kidolgozása 

folyamatos pályázati 

figyelő 

Barnáné Pintér 

Gizella 

Lázárné Barna 

Andrea 

Egyéb tevékenységek 

33. Gyermekbalesetek megelőzése  folyamatos szakértői bizottság 

munkatársai 

34. Tűz- és munkavédelmi oktatáson való 

részvétel, az előírások betartása 

folyamatos szakértői bizottság 

munkatársai 

 

9.9 Hivatalból indított kötelező felülvizsgálat időterve a 2016/2017. tanévre 

 

Vizsgálati 

időpont 

Ssz. Intézmény neve Címe Fő 

Október     

10.03. 1. Jászapáti Gróf Széchenyi István 

Katolikus Gimnázium, 

Szakképző Iskola, Kollégium 

5130 Jászapáti, Vasút u. 

2.  

1 

10.03. 2. Szent István Sport Általános 

Iskola és Gimnázium 

5100 Jászberény, 

Rákóczi út 53. 

10 

10.03. 3. Szolnoki Műszaki Szakképzési 

Centrum Klapka György 

Szakközépiskolája és 

Szakiskolája 

5100 Jászberény, Hatvani 

út 2.  

3 

10.03. 4. Terplán Zénó Ferences 

Szakképző Iskola és Gimnázium 

5100 Jászberény, 

Szabadság tér 1. 

2 

10.03. 5. Jászberényi Katolikus Általános 

Iskola és Középiskola, Liska 

József Szakközépiskola, 

5100 Jászberény, 

Rákóczi út 13-15. 

1 
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Gimnázium és Kollégium 

Tagintézménye 

10.04. 6. Karcagi Szakképzési Centrum 

Varró István Szakiskolája, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

5300 Karcag, Varró utca 

8. 

1 

10.04. 7. Szentannai Sámuel Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

5300 Karcag, Szentannai 

Sámuel út 18. 

1 

10.04. 8. Kenderesi Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium 

5331 Kenderes, Szent 

István út 27. 

2 

10.04. 9. Illéssy Sándor Baptista 

Gimnázium, Szakközépiskola és 

Szakiskola 

5310 Kisújszállás, Arany 

János út 1/a. 

1 

10.04. 10. Karcagi Szakképzési Centrum 

Kunszentmártoni Gimnáziuma és 

Szakképző Iskolája 

5440 Kunszentmárton, 

Kossuth Lajos utca 37. 

1 

10.04. 11. Szolnoki Szolgáltatási 

Szakképzési Centrum Damjanich 

János Szakképző Iskolája, 

Gimnáziuma és Kollégiuma 

5435 Martfű, Gesztenye 

sor 15. 

2 

10.04. 12. Karcagi Szakképzési Centrum 

Mezőtúri Szakiskolája és 

Kollégiuma 

5400 Mezőtúr, Földvári 

út 8.  

4 

10.04. 13. Szolnoki Műszaki Szakképzési 

Centrum Baross Gábor Gépipari, 

Közlekedési Szakképző Iskolája 

5000 Szolnok, Bán utca 

9. 

3 

10.04. 14. Szolnoki Szolgáltatási 

Szakképzési Centrum 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakképző Iskolája 

5000 Szolnok, Károly 

Róbert utca 2. 

2 

10.10. 15. Szolnoki Széchenyi István 

Gimnázium 

5000 Szolnok, Széchenyi 

István krt.16. 

2 

10.10 16. Szolnoki Műszaki Szakképzési 

Centrum Építészeti és Faipari 

Szakképző Iskolája 

5000 Szolnok, Petőfi 

utca 1. 

2 

10.10. 17. Szolnoki Műszaki Szakképzési 

Centrum Jendrassik György 

Gépipari Szakközépiskolája 

5000 Szolnok, Baross út 

37. 

2 

10.10. 18. Szolnoki Szolgáltatási 

Szakképzési Centrum Vásárhelyi 

Pál Közgazdasági, Egészségügyi 

és Idegenforgalmi Két Tanítási 

Nyelvű Szakképző Iskolája 

5000 Szolnok, Baross 

Gábor utca 43. 

2 

10.10. 19. Szolnoki Műszaki Szakképzési 

Centrum Pálfy-Vízügyi 

Szakközépiskolája 

5000 Szolnok, Tiszaparti 

sétány 2-3. 

1 

10.10. 20. Karcagi Szakképzési Centrum 

Hámori András 

5350 Tiszafüred, Ady 

Endre út 4.  

1 
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Szakközépiskolája és 

Szakiskolája 

10.10. 21. Karcagi Szakképzési Centrum 

Lábassy János 

Szakközépiskolája és 

Szakiskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 51.  

1 

10.10. 22 Székács Elemér Mezőgazdasági 

és Élelmiszeripari Szakképző 

Iskola és Kollégium 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 50. 

4 

10.10. 23. Jászapáti Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

5130  Jászapáti, 

Damjanich utca 2. 

2 

10.11. 24. Kovács Mihály Általános és 

Művészeti Iskola 

5241 Abádszalók, István 

király út 1. 

11 

10.11. 25. Cibakházi Damjanich János 

Általános Iskola 

5462 Cibakháza, Czibak 

Imre tér 40. 

4 

10.17. 26. Jászsági Általános Iskola 

Gerevich Aladár Általános 

Iskolai Tagintézménye 

5142 Alattyán, Szent 

István út 21.  

7 

10.17. 27. Chiovini Ferenc Kolping 

Katolikus Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5071 Besenyszög, 

Vasvári Pál út 7.  

9 

10.17. 28 Jászsági Általános Iskola 

Jászágói Általános Iskolai 

Tagintézménye 

5124 Jászágó, Jókai út 

14. 

2 

10.18. 29. Cserkeszőlői Petőfi Sándor 

Általános Iskola 

5465 Cserkeszőlő, Ady 

Endre utca 1. 

6 

10.18. 30. Jászsági Általános Iskola 

Bercsényi Miklós Általános 

Iskolai Tagintézménye 

5100 Jászberény, 

Bercsényi út 9-13. 

9 

10.24. 31. Tiszakürti Körzeti Általános 

Iskola Petőfi Sándor 

Tagintézménye 

5475 Csépa, Béke út 

118/b. 

11 

10.24. 32. Jászsági Általános Iskola Petőfi 

Sándor Általános Iskolai 

Tagintézménye 

5143 Jánoshida, Iskola út 

2. 

7 

10.25. 33. Orczy Anna Általános Iskola  5231 Fegyvernek, Szent 

Erzsébet út 31. 

4 

10.25. 34. Jászárokszállási Széchenyi 

István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15.  

8 

10.25. 35. Jászsági Általános Iskola 

Bercsényi Miklós Általános 

Iskolai Tagintézménye 

5100 Jászberény, 

Bercsényi út 9-13. 

4 

November     

11.07. 36. Jászapáti Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5130 Jászapáti, István 

király út 12. 

17 
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11.07. 37. Jászsági Általános Iskola Szent 

György Általános Iskolai 

Tagintézménye 

5111 

Jászfelsőszentgyörgy, Fő 

út 110. 

1 

11.08. 38. Kunhegyesi Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Szakiskola 

5340 Kunhegyes, Dózsa 

György út 38. 

15 

11.14. 39. Orczy Anna Általános Iskola  5231 Fegyvernek, Dózsa 

György út 2. 

14 

11.14. 40. Jászsági Általános Iskola IV. 

Béla Általános Iskolai 

Tagintézménye 

5121 Jászjákóhalma, Fő 

út 48. 

2 

11.14. 41 Jászboldogházi Mátyás Király 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5144 Jászboldogháza, 

Kossuth Lajos utca 12.  

2 

11.15. 42. Jászsági Általános Iskola Szent 

György Általános Iskolai 

Tagintézménye 

5111 

Jászfelsőszentgyörgy, Fő 

út 110. 

12 

11.15. 43. Jászsági Általános Iskola 

Hunyadi Mátyás Általános 

Iskolai Tagintézménye 

5141 Jásztelek, 

Szabadság út 59. 

3 

11.21. 44. Jászsági Apponyi Albert 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5100 Jászberény, Bajcsy-

Zs. utca 1.  

21 

11.22. 45. Jászsági Általános Iskola 

Székely Mihály Általános Iskolai 

Tagintézménye 

5100 Jászberény, Lehel 

vezér tér 6. 

5 

11.22. 46. Jászberényi Nagyboldogasszony 

Kéttannyelvű Katolikus 

Általános Iskola, 

Szakközépiskola, Gimnázium és 

Kollégium 

5100 Jászberény, Lehel 

vezér tér 5. 

7 

11.28. 47. Szent István Körúti Általános 

Iskola és Speciális Szakiskola 

5100 Jászberény, Szent 

István krt. 22. 

18 

11.28. 47. Szent István Körúti Általános 

Iskola és Speciális Szakiskola 

5100 Jászberény, Szent 

István krt. 22. 

15 

December     

12.05. 47. Szent István Körúti Általános 

Iskola és Speciális Szakiskola 

5100 Jászberény, Szent 

István krt. 22. 

10 

12.05. 48. Jászsági Általános Iskola Bozóky 

János Általános Iskolai 

Tagintézménye 

5122 Jászdózsa, 

Széchenyi út 9. 

5 

12.05. 49. Kengyeli Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

5083 Kengyel, Kossuth 

L. út 100. 

3 

12.06. 50. Mezőtúri Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Kossuth Lajos Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskolája 

5440 Mezőtúr, Kossuth 

út 82. 

6 
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12.06. 51. Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 

Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5440 Mezőtúr, Rákóczi 

utca 40.  

7 

12.06. 52 Kossuth Lajos Gimnázium 

Tomajmonostorai Általános 

Iskolája 

5324 Tomajmonostora, 

Széchenyi út 59. 

5 

12.12. 53. IV. Béla Katolikus Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

5126 Jászfényszaru, 

Szabadság út 32.  

7 

12.12. 54. Csete Balázs Általános Iskola 5137 Jászkisér, Petőfi út 

1.  

11 

12.13. 55. Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, 

Iskola út 7. 

4 

12.13. 56. Kossuth Lajos Gimnázium 

Tiszaszőlősi Általános Iskolája 

5244 Tiszaszőlős, 

Alkotmány út 12. 

9 

12.13. 57. Móricz Zsigmond Református 

Kollégium, Gimnázium, 

Szakközépiskola és Általános 

Iskola  

5310 Kisújszállás, 

Széchenyi utca 4. 

3 

2017. 

Január 

    

01.09. 56/b Hat Szín Virág Óvoda 5241 Abádszalók, 

Kölcsey út 4. 

1 

01.09. 57/b Alattyáni Óvoda 5142 Alattyán, Szent 

István út 12 

4 

01.09. 58. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda 5071 Besenyszög, 

Vasvári Pál út 4. 

1 

01.09. 59. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda 

és Bölcsőde 

5231 Fegyvernek, Szent 

Erzsébet út 88. 

7 

01.09. 60. Homoki Óvoda 5461 Tiszaföldvár-

Homok, Döbrei János út 

129. 

3 

01.09. 61. Jánoshidai Napsugár Óvoda 5143 Jánoshida, Fő út 16. 2 

01.10. 62. Önálló Óvodai Intézmény 

Jászapáti 

5130 Jászapáti, Fő tér 2.  4 

01.10. 63. Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei 

Intézmény 

5054 

Jászalsószentgyörgy, 

Rákóczi út 15. 

2 

01.10. 64. Jászárokszállási Városi Óvoda 5123 Jászárokszállás, 

Dobó út 9/a 

5 

01.10. 65. Jászdózsai Mocorgó Óvoda 5122 Jászdózsa, Szent 

Mihály tér 5. 

1 

01.10. 66. Jászfényszaru Város Óvodai 

Intézménye 

5126 Jászfényszaru, 

Hunyadi János út 2. 

2 

01.16. 67. Tiszapüspöki Óvoda 5211 Tiszapüspöki, Fő út 

91. 

1 
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01.16. 68. „Maci” Alapítványi Óvoda 5100 Jászberény, 

Gorjanc Ignác sétány 1. 

6 

01.16. 69. Jászberény Város Óvodai 

Intézménye 

5100 Jászberény, Bajcsy-

Zs. út 10. 

8 

01.16. 70. Felsőjászsági Óvodai Intézmény 

Poldermann Júlia Óvodai 

Tagintézménye 

5121 Jászjákóhalma, Fő 

út 52. 

4 

01.17. 71. Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth 

tér 3. 

6 

01.17. 72. Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 5055 Jászladány, Petőfi 

Sándor út 11-13. 

2 

01.17. 73. Napsugár Művészeti 

Modellóvoda, Egységes óvoda-

bölcsőde 

5083 Kengyel, Áchim 

András út 12. 

2 

01.17. 74. Összevont Óvodai Intézmény 5321 Kunmadaras, Petőfi 

Sándor utca 11. 

2 

01.17. 75. Szent Anna Katolikus Óvoda 5440 Kunszentmárton, 

Csongrádi út 18. 

3 

01.23. 76. Madarász Imre Egyesített Óvoda  5300 Karcag, Táncsics 

krt. 17.  

13 

01.23. 77 Mezőhéki Óvoda 5453 Mezőhék, Mártírok 

u. 9/b. 

1 

01.23. 78. Petrovay György Katolikus 

Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola, Óvoda 

5065 Nagykörű, Rákóczi 

út 22-24. 

1 

01.23. 79. Hat Szín Virág Óvoda 

Nagyiváni Tagóvodája 

5363 Nagyiván, Hősök 

tere 2. 

3 

01.24. 80. Mezőtúri Városi Intézmény – 

Csoda-vár Központi Óvoda 

5400 Mezőtúr, Zrínyi út 

1. 

7 

01.24. 81. Öcsödi Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde 

5451 Öcsöd, Vörösmarty 

út 25/a 

3 

01.24. 82. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 5085 Rákóczifalva, 

Rákóczi út 60. 

1 

01.24. 83. Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 5084 Rákócziújfalu, 

Petőfi Sándor út 15-17. 

1 

01.24. 84. Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szt. István 

király út 70.  

2 

01.24. 85. Recsky Klára Általános 

Művelődési Központ Óvodai 

Intézmény Egysége 

5235 Tiszabura, Bán 

Sámuel utca 2. 

1 

01.30. 86. Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross út 

1. 

18 

01.31. 86. Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross út 

1. 

15 

01.31. 87. Szolnoki Mustármag Római 

Katolikus Óvoda 

5000 Szolnok, Templom 

út 8. 

3 

Február     
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02.06. 88. Szent István Római Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda 

5094 Tiszajenő, 

Széchenyi út 28. 

3 

02.06. 89. „Margaréta” Óvoda 

 

5232 Tiszabő, Fő utca74. 2 

02.06. 90. Tiszafüredi Óvodák 5350 Tiszafüred, Örvényi 

út 43/a 

1 

02.06. 91. Tiszakürti Óvoda 5471 Tiszakürt, Fő utca 

9. 

1 

02.06. 92. Tiszaszentimrei Napsugár 

Óvoda 

5322 Tiszaszentimre, 

Rózsa út 1. 

3 

02.06. 93. Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda 5244 Tiszaszőlős, 

Szabadság tér 4.  

1 

02.06. 94. Törökszentmiklósi Városi 

Óvodai Intézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi út 14/b. 

5 

02.06. 95. Túrkevei Óvodai Igazgatóság és 

Bölcsőde 

5420 Túrkeve, Széchenyi 

út 11. 

1 

02.07. 96. Györffy István Katolikus 

Általános Iskola 

5300 Karcag, József 

Attila utca 1. 

6 

02.07. 97. Szent Pál Marista Általános 

Iskola 

5300 Karcag, Zádor út 3. 9 

02.13.  98. Szent István Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda 

5400 Mezőtúr, 

Szabadság tér 1. 

6 

02.13. 99. Tiszaroffi Baptista Általános 

Iskola és Óvoda 

5234 Tiszaroff, 

Szabadságút 39/B 

13 

02.14. 100 „Gólyafészek Otthon” Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei 

Fogyatékosok Otthona 

5300 Karcag, Zöldfa út 

48.  

15 

02.20. 101. Jászladányi Móra Ferenc 

Általános Iskola 

5055 Jászladány, Hősök 

tere 7. 

18 

02.21. 101. Jászladányi Móra Ferenc 

Általános Iskola 

5055 Jászladány, Hősök 

tere 7. 

2 

02.21. 102. Martfűi József Attila Általános 

Iskola 

5435 Martfű, Május 1. út 

2. 

6 

02.21. 103. Martfűi József Attila Általános 

Iskola 

5435 Martfű, Május 1. út 

2. 

7 

02.27. 104. Karcagi Arany János Általános 

Iskola 

5300 Karcag, Arany 

János utca 15-2. 

11 

02.27. 105. Kossuth Lajos Baptista Általános 

Iskola és Kollégium 

5310 Kisújszállás, 

Rákóczi út 1. 

9 

02.27. 106. Kunráth Sándor Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

5136 Jászszentandrás, 

Mártírok út 23. 

7 

02.28. 107. Kunhegyesi Református 

Általános Iskola és Óvoda 

5340 Kunhegyes, 

Kossuth L. út 64. 

3 

02.28. 108. Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5085 Rákóczifalva, 

Szabadság tér 1. 

5 

Március     
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03.06. 109. Kossuth Lajos Gimnázium 

Nagyiváni Általános Iskolája 

5363 Nagyiván, Fő út 65. 4 

03.06. 110. Petrovay György Katolikus 

Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola, Óvoda - Szent 

Gellért Katolikus Általános 

Iskolai Tagintézmény 

5062 Kőtelek, Zrínyi út 

3. 

2 

03.07. 111. Kunmadarasi Általános Iskola 5321 Kunmadaras, 

Kossuth tér 5. 

11 

03.07. 112. Eötvös József Református 

Oktatási Központ 

3360 Heves, Dobó út 29. 1 

03.07. 113. Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola, Liliom Óvoda és 

Egységes Óvoda-Bölcsőde 

5331 Kenderes, Szent 

István út 36. 

3 

03.07. 114. Karcagi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5300 Karcag, Szabó J. u. 

1. 

12 

03.13. 115. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kádas György Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Kollégium 

5310 Kisújszállás, 

Bajcsy-Zs.u. 37. 

18 

03.14. 115. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kádas György Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Kollégium 

5310 Kisújszállás, 

Bajcsy-Zs.u. 37. 

15 

03.20. 115. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kádas György Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Kollégium 

5310 Kisújszállás, 

Bajcsy-Zs.u. 37. 

18 

03.21. 115. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kádas György Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Kollégium 

5310 Kisújszállás, 

Bajcsy-Zs.u. 37. 

7 

03.21. 116. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kádas György Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Kollégium 

Tagintézmény 

5300 Karcag, 

Kisújszállási út 45. 

8 

03.27. 117. Jászsági Általános Iskola Hábor 

Gabriella Általános Iskolai és 

Alapfokú Művészeti Iskolai 

Tagintézménye 

5125 Pusztamonostor, 

Szabadság út 60. 

4 
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03.27. 118. Petrovay György Katolikus 

Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola, Óvoda 

5065 Nagykörű, Rákóczi 

út 22-24. 

3 

03.27. 119. Öcsödi József Attila Általános 

Iskola 

5451 Öcsöd, Köztársaság 

út 37-39. 

6 

03.27. 120. Rákócziújfalui Herman Ottó 

Általános Iskola 

5084 Rákócziújfalu, 

Petőfi Sándor út 17-19. 

4 

03.27. 121. Székely Mihály Általános Iskola  5540 Szarvas, Fő tér 3. 1 

03.28. 116. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kádas György Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Kollégium 

Tagintézmény 

 15 

Április     

04.03. 122. Kunszentmártoni Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

5440 Kunszentmárton, 

Deák Ferenc út 4. 

18 

04.04. 122. Kunszentmártoni Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

5440 Kunszentmárton, 

Deák Ferenc út 4. 

3 

04.04. 123. Szegő Gábor Általános Iskola 5000 Szolnok, Templom 

út 6. 

5 

04.04. 124. Szászbereki Kolping Katolikus 

Általános Iskola 

5053 Szászberek, 

Kossuth L. út 196. 

6 

04.04. 125. Dió Általános Iskola Előkészítő 

Szakiskola EGYMI Kollégium 

és Gyermekotthon 

1098 Budapest, Friss út 

2. 

1 

04.10. 126. Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Nagy Imre 

krt.20.  

14 

04.10. 127. Szent Tamás Görögkatolikus 

Óvoda és Általános Iskola 

5000 Szolnok, Dr. Durst 

János út 1-3. 

2 

04.10. 128. Széchenyi Körúti Sportiskola 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Széchenyi 

István krt. 10. 

2 

04.11. 129. Szolnoki Fiumei Úti Általános 

Iskola 

5000 Szolnok, Fiumei 

utca 5. 

10 

04.11. 130. Szolnoki II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola 

5000 Szolnok, Rákóczi 

út 45. 

5 

04.18. 133 Homoki Általános Iskola 5461 Tiszaföldvár, 

Döbrei János út 133. 

5 

04.18. 134. Tiszaparti Római Katolikus 

Általános Iskola és Gimnázium 

5000 Szolnok, Tiszaparti 

sétány 4/a. 

6 

04.18. 135. Aranyos Szeglet Waldorf Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Balogh 

Béla út 14. 

4 
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04.24. 131. Szandaszőlősi Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Gorkij 

utca 47. 

14 

04.24. 132. Kassai Úti Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

5000 Szolnok, Kassai út 

17. 

4 

04.25. 136. Papp Bertalan Ószőlői Általános 

Iskola 

5430 Tiszaföldvár, 

Ószőlő Fő út 3. 

8 

04.25. 137. Kossuth Lajos Gimnázium 

Kossuth Lajos Általános Iskolája 

5350 Tiszafüred, Kossuth 

tér 2.  

7 

Május     

05.02. 138. Tiszakürti Körzeti Általános 

Iskola 

5471 Tiszakürt, Fő utca 

2. 

3 

05.02. 139. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth 

út 62/b. 

13 

05.08. 140 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Révay György Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Kollégium  

5461 Tiszaföldvár-

Homok, Beniczky Géza 

út 5.  

5 

05.08. 141. Tiszaföldvári Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

5430 Tiszaföldvár, 

Kossuth út 116-120. 

4 

05.08. 142. Tiszatenyői Szent István 

Általános Iskola 

5082 Tiszatenyő, Petőfi 

S. út 6-8. 

3 

05.08. 143 Kossuth Lajos Gimnázium 

Vasvári Pál Általános Iskolája 

5322 Tiszaszentimre, 

Kisfaludy köz 1.  

6 

05.09. 144. Szolnoki Szent-Györgyi Albert 

Általános Iskola 

5000 Szolnok, Széchenyi 

István krt. 22. 

15 

05.15. 145. Hunyadi Mátyás Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi utca 6. 

18 

05.16. 144. Szolnoki Szent-Györgyi Albert 

Általános Iskola 

5000 Szolnok, Széchenyi 

István krt. 22. 

5 

05.16. 145. Hunyadi Mátyás Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi utca 6. 

10 

05.22. 146. Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola és Háromkirályok Óvoda 

5350 Tiszafüred, Fő utca 

26. 

14 

05.22. 147. Kossuth Lajos Gimnázium 

Balkay Pál Általános Iskolája 

5362 Tiszaörs, Rákóczi 

út 7-9. 

1 

05.22 148. Kunhegyesi Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Szakiskola Tiszagyendai 

Általános Iskolai Tagintézménye 

5233 Tiszagyenda, Ady 

Endre út 6. 

3 

05.23. 149. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános 

Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey utca 21. 

11 

05.23. 150. Tószegi Általános Iskola 5091 Tószeg, Rákóczi 

utca 30. 

3 
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05.23. 151. Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda  - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor út 52. 

1 

05.29. 152. Bethlen Gábor Református 

Általános Iskola, Óvoda 

5200 Törökszentmiklós, 

Bethlen Gábor út 1.  

8 

05.29. 153. Zagyvarékasi Damjanich János 

Általános Iskola 

5051 Zagyvarékas, 

Alkotmány út 20. 

5 

05.29. 154. Újszászi Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola 

5052 Újszász, Kossuth 

Lajos út 13. 

5 

05.30. 155. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Révay György Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Kollégium  

5461 Tiszaföldvár-

Homok, Beniczky Géza 

út 5.  

15 

Június     

06.06. 155. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Révay György Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Kollégium  

5461 Tiszaföldvár-

Homok, Beniczky Géza 

út 5.  

15 

06.12. 155 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Révay György Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Kollégium  

5461 Tiszaföldvár-

Homok, Beniczky Géza 

út 5.  

9 

06.12. 156. Tiszabői Általános Iskola 5232 Tiszabő, Május 1 út 

1-3. 

8 

06.13. 156. Tiszabői Általános Iskola 5232 Tiszabő, Május 1 út 

1-3. 

16 

06.13. 157. Tiszapüspöki Általános Iskola 5211 Tiszapüspöki, Fő út 

85. 

1 

06.13. 158. Bán Zsigmond Református 

Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Óvoda 

5350 Tiszafüred, Fő út 2.  1 

A második és a harmadik alkalmú felülvizsgálatokat folyamatosan ütemezzük. 

A korai fejlesztésben kontrollköteles gyermekek száma 2016.08.29-én 55 fő. 

Felülvizsgálatukat folyamatosan beütemezzük. 

 

10. Összefoglalás  
A Megyei Szakértői Bizottság munkatársai a 2016-2017. tanévre tervezett feladatokat a 

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

tevékenység iránti teljes elköteleződéssel kívánják teljesíteni, ahogy ez az egyéni 

munkaterveikben olvasható. 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. 
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V.Pályaválasztási Munkacsoport  

Kondor Elek  

pályaválasztási munkacsoport-vezető 
 

1. A szakszolgálati feladatellátás általános céljai: 

 A pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés. 

 Minden intézményünkhöz forduló kliens hiánytalan tanácsadása megtörténjen. 

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

szerinti, egyénre szabott segítségadás, tanácsadás, ennek eredményeként iskolaválasztás 

ajánlása. 

 

2. A Pályaválasztási Tanácsadás Munkacsoport speciális céljai 

 A megye általános és középfokú oktatási intézményeiben a szakszolgálat pályaválasztási 

tevékenységének további népszerűsítése, működtetése, alapozva a már meglévő 

kapcsolatokra. 

 Az előző tanévben szolgáltatást nem igénylő intézmények megkeresése a szolgáltatás 

kiajánlása céljából. 

 Kapcsolati háló erősítése az oktatási intézmények pályaválasztási felelős pedagógusaival, 

osztályfőnökökkel, más szakmai szervezetekkel. 

 Működési modell bemutatása a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztással 

foglalkozó szakemberei számára. 

 Szakszerű, hatékony, korszerű ellátás a kliensek számára. 

 Az erőforrások kihasználásának optimalizálása a feladatok színvonalas ellátása 

érdekében. 

 Szakmai fejlődés biztosítása továbbképzések, szakmai napok segítségével. 

 Egyéni tanácsadások szakszolgálaton belüli számának növelése SNI és a különleges 

helyzetben lévő tanulóknál 

 Beiskolázással kapcsolatos megyei tájékoztató kiadvány elkészítése, honlapon történő 

megjelentetése. 

 A Katonai Toborzó Iroda vezetője által csoportos tanácsadások számára felajánlott 

helyiség megtekintése, véleményezése, a csoportos tanácsadások megszervezése a 

fenntartó előzetes hozzájárulása után. 

 

3. A Pályaválasztási Tanácsadás Munkacsoport bemutatása 

3.1 Személyi feltételek 

Kondor Elek 

biológia-technika szakos általános iskolai tanár, 

munkavállalási tanácsadó, pályaorientációs konzulens, 

munkacsoport vezető 

Nánásiné dr. Horváth Edit 
okleveles pszichológus, középiskolai tanár, 

pályaorientációs konzulens 

Váczi Emese 
szakvizsgázott pedagógus, fejlesztőpedagógus, 

óvodapedagógus, pályaorientációs konzulens 

 

3.2 Tárgyi feltételek:  

 Utazási lehetőség biztosítása. 

 Igény esetén 2 vizsgáló, tanácsadó helyiség a 3 főállású szakember számára. 
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 Irattári szekrény és polc. 

 3 db számítógép a munkaszobában + egy laptop a tanácsadó helyiségben + internet + 

közvetlen nyomtatási lehetőség 

 Telefon a szobában, telefonhasználat. 

 A jogszabály és a protokoll által előírt dokumentumok nyomdai sokszorosítása. 

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

kihelyezett pályaválasztási tanácsadások érdekében. 

 Kérdőívek, tesztek és egyéb dokumentumok fénymásolt példányai. 

 Pszichológiai tesztek és szoftverek. 

 

3.3 A szolgáltatást igénybe vevők:  

Elsődleges célcsoport: Jász-Nagykun-Szolnok megye nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal 

rendelkező általános és középiskolai 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 miatt). 

 Középfokú iskolák tanulói, akiknél felvetődik az iskolaváltás igénye, szükségessége. 

 Fakultáció-választás előtt álló, tanácsadást kérő középiskolások (gimnazisták). 

 Érettségi utáni továbbtanulásra készülő – a középiskola nappali tagozatán tanuló – 

fiatalok a 9. – 12. évfolyamig.  

 

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. 

 

 3.5 A Pályaválasztási Tanácsadás Munkacsoport általános feladatai 

 A 2015/2016. tanévben szolgáltatást igénybe vevők létszámának -2080 fő - növelése. 

 Részvétel helyi, regionális, országos szakmai konferenciákon, rendezvényeken. 

 Részvétel továbbképzéseken. 

 Intézménylátogatás. 

 Jó gyakorlatok cseréje. 

 Információs anyagok készítése és átadása. 

 Szakmai szervezeti életben való részvétel.  

 A szolgáltatás hiánytalan megvalósítása. 

 Szülői értekezleten, nevelőtestületi értekezleten, osztályfőnöki órákon való részvétel 

 Nánásiné dr. Horváth Edit kutatótanári programjának folytatása a város középiskoláiban 

(átlag és SNI populáció összehasonlítása), a kutatás részeredményeinek közzététele saját 

értekezleteken, szakmai műhelyeken, honlapon 

 

3.6 A Pályaválasztási Tanácsadás Munkacsoport 2016/2017. évi időterve 

Működési terv 

Feladat Határidő Felelős 

Az általános és középiskolák 

tájékoztatása a JNSZM Pedagógiai 

2016. 09.09. Nánásiné dr. Horváth 

Edit 
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Szakszolgálat továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadással 

kapcsolatos tevékenységéről, 

szolgáltatási kínálat közzététele 

(elektronikus úton). 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

A 2015-2016-os tanévben nem 

jelentkező általános és középiskolákkal 

kapcsolatfelvétel. 

A tanévben 

folyamatos 

Kondor Elek 

  

A tanácsadások szervezése A tanévben 

folyamatos 

Kondor Elek 

 

A PVMCS ütemtervének honlapon 

történő megjelentetése 

Havonta Kondor Elek 

 

A megye középfokú iskoláinak 

megkeresése, a 2017/2018. tanévre 

vonatkozó továbbtanulási információk 

gyűjtése, honlapon történő 

megjelentetése 

2016. 10. 31. Nánásiné dr. Horváth 

Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

  

Általános, középiskolai  pályaválasztási 

szülői értekezleteken való részvétel, 

tájékoztató tartása 

A tanévben 

folyamatos 

Kondor Elek 

Nánásiné dr. Horváth 

Edit 

Váczi Emese 

A pályaválasztási tanácsadási 

szűrésekre, vizsgálatokra, tanácsadásra, 

pályaorientációra jelentkezők 

regisztrálása 

A tanévben 

folyamatos 

Váczi Emese 

  

Kihelyezett pályaválasztási 

tanácsadások tartása ütemterv alapján, 

ami iskolaválasztás ajánlásával zárul 

2016. 09. 01-től a 

tanévben folyamatos. 

Nánásiné dr. Horváth 

Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

Az intézmény képviselete a megyei 

Pályaválasztási Kiállításon 

2016. 11. 20. Kondor Elek 

  

Az Integrált Nyomonkövető Rendszer 

(INYR) alkalmazása, illetve az 

országos protokollnak megfelelő saját 

dokumentációs rendszer vezetése. 

2016. 09.01-től a 

tanévben folyamatos. 

Nánásiné dr. Horváth 

Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

A sajátos nevelési igényű tanulók és 

szüleik segítése egyénre szabottan 

továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadással, együttműködve a megyei 

szakértői bizottsággal. 

2016. 09.01-től a 

tanévben folyamatos. 

Nánásiné dr. Horváth 

Edit  

Váczi Emese 

Kondor Elek 

  

Komplex pályaorientáció (képesség- és 

személyiségvizsgálatok alapján történő 

5-6 alkalmas foglalkozások) 

2016. 09. 01-től a 

tanévben folyamatos. 

Nánásiné dr. Horváth 

Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

Telefonos és egyéni  tanácsadás pénteki 

napokon, konzultáció, szakmai ügyelet 

biztosítása a partnerek részére (szülők, 

pedagógusok, intézményvezetők, 

2016. 09. 01-től a 

tanévben folyamatos. 

Nánásiné dr. Horváth 

Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 
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gyermekvédelmi és/vagy fejlesztő 

szakemberek) éves munkaterv alapján 
  

PR tevékenység 2016. 09.01-től a 

tanévben folyamatos. 

Nánásiné dr Horváth 

Edit 

Váczi Emese 

Kondor Elek 

A szakszolgálati honlap pályaválasztási 

részének folyamatos figyelemmel 

kisérése, a szükséges javaslatok 

megtétele.  

A tanévben 

folyamatos 

Nánásiné dr Horváth 

Edit 

 

A PVMCS levelezésének iktatása A tanévben 

folyamatos 

Váczi Emese 

 

3.7 Teamek javasolt gyakorisága: hetente. Témái: aktuális feladatok tervezése, végrehajtása. 

 

3.8 Fórumok, továbbképzések, melyeken részt kívánnak venni a PVMCS munkatársai 

- Váczi Emese szakvizsgás képzésének befejezése. 

- Országos PVT munkaközösségi foglalkozásokon részvétel. 

- Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztással foglalkozó szakembereivel 

szakmai tapasztalatcsere. 

- JNSZM Pályaválasztási Kiállítás és pályaválasztással kapcsolatos megyei rendezvények. 

 

3.9 Munkacsoport-vezetői belső ellenőrzési terv 

Havonta a munkatervben meghatározott feladatok teljesítése. 

 

 

 

VI.Megyei tehetséggondozó koordinátor 

Császár István  

pedagógiai szakszolgálati tehetség koordinátor 
 

A pedagógiai szakszolgálati intézmény valamennyi szakszolgálati feladatra kiterjedően az állami 

köznevelési közszolgálati feladatellátás keretében látja el a szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározottak szerint a szakmai feladatokat. 

 

1. A szakszolgálati tehetséggondozó koordinátori tevékenység célja: 

 A megye nevelési intézményeinek tanulói közül a tehetségígéretek kiszűrése 

 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 megye regisztrált Tehetségpontjaival 

 A teljes megyei lefedettség biztosítása 
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2. A szakfeladat általános bemutatása: 

 Korai tehetség felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori 

megjelenését figyelembe kell venni. 

 A tehetséges gyermek személyiségének támogatása, szükség esetén további megsegítésre 

irányítás. 

 Önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére. 

 Tanácsadás és támogatás a szülőnek. 

 Konzultáció a pedagógus részére, közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése. 

 A tehetséggondozás és a tehetségazonosítás feladatát végző pszichológus kapcsolatot tart 

a tehetséggondozó program vezetőjével és az iskolapszichológussal. 

 Javaslattétel a tanuló részére tehetséggondozó programba való beválogatásra 

 Kimeneti mérések végzése 

 

3. A tehetséggondozó koordinátori tevékenység feladatai a 2016/2017. tanévben 

 

Feladat Módszer Határidő 

A JNSZ Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat tehetséggondozással 

kapcsolatos tevékenységének 

megismertetése a megye 

intézményeinek vezetőivel, 

pedagógusaival, fórumok 

szervezésével. Ajánlatokra felhívva a 

figyelmet. (A szaktudományos 

ismeretek bővítése 1. komp. 1, 2, 3, 4, 

5, indikátor) 

 

szakmai fórumok, 

konferencia szervezése  

2016. november, 2017. 

március 

Szakmai kapcsolatok kialakítása a 

tehetséggondozásra érzékeny 

pedagógusokkal Proaktív szemléletű 

paletta kialakítása 

Tagintézményi, 

Tankerületi/járási/települési szervezési 

formák erősítése 

 

(Csoportfejlődés, esélyteremtés5. 

komp. 1,2,3,4 indik) 

szakmai fórumok, 

szakmai műhelyek 

2016. szeptember-

április 

2017. március 

Kapcsolatfelvétel a megye 60 

Tehetségpontjával és megerősítése a 

Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő 

Tanáccsal 

(Csoportfejlődés, esélyteremtés 5. 

komp. 4,9. indik. Önért. kk. 27.o.) 

 

Konferencia 

szervezése, jó 

gyakorlatok 

bemutatása 

2015. november 

Szakmai műhelyek működtetése 

tankerületenként, félévente egy-egy 

alkalommal 

Hálózati – horizontális tanulás segítése 

szakmai műhelyek 

felkért előadókkal 

2016. november 
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(A szaktudományos ismeretek bővítése. 

Csoportfejlődés. Kommunikáció 

fejlesztése1. komp. 1,2,3,4, indikátor. 

7. komp. 1,3,4. indik. Önért. kk. 27. o.) 

 

Tehetség tanácsadásra lehetőség 

biztosítása pedagógusok, tanulók, 

szülők részére 

Heti egy alkalommal a 

Székhelyintézményben is. 

Óvodákban, általános és középfokú 

intézményekben, kollégiumokban 

(A szaktudományos ismeretek bővítése. 

Kommunikáció, Elköteleződés 

alakítása1. komp. 1,2,3,4,5. ind. 7. 

komp. 1,3,4. indik. Önért. kk. 25. o.) 

 

megyei 

tehetséggondozó 

koordinátor és a 

tagintézményekben 

dolgozó koordinátorok 

általi tanácsadás 

A tanév folyamán 

folyamatosan 

A meglévő protokollok és 

tapasztalatok alapján az eljárásrend 

kidolgozása, pontosítása 

(A szaktudományos ismeretek bővítése. 

IKT alk 1. komp. 1,2,3,4,5. ind.) 

 

Munkaközösségi 

foglalkozásokon a 

szakmai anyag 

elkészítése 

2016. december 

A partnerek által tehetségesnek ítélt 

tanulók/gyermekek pszichológiai 

vizsgálatának megszervezése a 

székhelyintézményben vagy a 

tagintézményekben a lakóhely közeli 

szolgáltatás figyelembevételével 

(4. komp. 5,6, ind.Önértkk. 25. o. 

 

megyei 

tehetséggondozó 

koordinátor és a 

tagintézményi 

koordinátorok által 

végzett vizsgálatok 

A tanév folyamán 

folyamatosan 

A tehetségkoordináció elér valamennyi 

intézménytípust és a megye teljes 

területét. 

( Személyiségfejlesztés. Értékelés. 

Tanulás támogatása 4. komp. 1,2,3, 

ind, 3. komp 1,2, ind. 7. komp. 1,2, 

ind.) 

 

fórumok, egyéni 

megkeresések 

A tanév folyamán 

folyamatosan 

Szakmai műhelyek szervezése, 

amelyeken a pedagógusok, vezetők 

készségeinek fejlesztése, ismereteinek 

bővítése történik Tagintézményi 

szinten 

 (A szaktudományos ismeretek 

bővítése. Csoportfejlődés. 

Kommunikáció fejlesztése1. komp. 

1,2,3,4, indikátor. 7. komp. 1,3,4. 

indik. Önért. kk. 27. o.) 

szakmai fórumok, 

belső továbbképzések 

szervezése 

Külön terv szerint 

tagintézményenként 
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Hálózatépítés más megyékben dolgozó 

tehetséggondozó koordinátorok 

részvételével 

(A szaktudományos ismeretek bővítése. 

Csoportfejlődés. Kommunikáció 

fejlesztése1. komp. 1,2,3,4, indikátor. 

7. komp. 1,3,4. indik. Önért. kk. 27. o.) 

 

országos fórum 

szervezése 

2016. október 

Információgyűjtés a 

tagintézményekben folyó 

tehetséggondozó, tehetségazonosító, 

tanácsadó munkáról 

(Értékelés 6. komp. 1,2,3,4,5, ind. 

Önért kk. 22-27.o.) 

 

tagintézményi 

látogatások 

A tanév folyamán 

folyamatosan 

A tagintézményekben dolgozó 

tehetségfejlesztéssel foglalkozó 

kollégák Jó gyakorlatokkal történő 

megismertetése 

(A szaktudományos ismeretek bővítése. 

1. komp. 1,2,3,4, indik.) 

 

Látogatás a Szolnoki 

Széchenyi István 

Gimnáziumban 

2016.november 

Honlap gondozása, információk 

nyújtása a szakszolgálati 

tehetséggondozásról, a Jász-Nagykun-

Szolnok Tehetségsegítő Tanács  

tevékenységéről 

(A szaktudományos ismeretek 

bővítése.Értékelés. IKT. 

Kommunikáció 1. komp. 1,2,3,4,5, 

indik.  6. komp,. 1,2,3, indik.) 

 

információk gyűjtése 

és továbbítása 

A tanév folyamán 

folyamatosan 

Pro Talento Érem gondozása, 

pályáztatás, ünnepség megszervezése 

(Értékelés 6. komp.) 

pályázat, szervezés 2017. május 

 

4. A tehetségfejlesztés belső továbbképzései tagintézményi szinten: 

(A Tagintézmények által a saját munkatervükben megjelenítettek figyelembevételével) 

Helyszín Téma Időpont Felelős 

Szolnok 

Székhelyintézmény 

A tehetségazonosításhoz és a 

vizsgálatokhoz összegyűjtött 

segédanyagok, tesztek 

tanulmányozása 

2016. 

október 

Császár István és a 

Tagintézmény 

igazgató 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény, 

Fegyverneki telephely 

Tehetséget jelző értékek 

megismerése. 

Személyközpontú módszerek 

alkalmazása 

2016. 

október 

Császár István és a 

Tagintézmény 

igazgató 
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Mezőtúri 

Tagintézmény 

Tehetséget jelző értékek 

megismerése. A kollégák 

által felvetett problémák 

 

2016. 

november 

Császár István és a 

Tagintézmény 

igazgató 

Szolnoki 

Tagintézmény. 

Újszászi Telephely 

Tehetséget jelző értékek 

megismerése. A kollégák 

által felvetett problémák 

2016. 

november 

Császár István és a 

Tagintézmény 

igazgató 

Kunhegyesi és 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

Tehetséget jelző értékek 

megismerése. A kollégák 

által felvetett problémák 

2017. 

január 

Császár István és a 

Tagintézmény 

igazgató 

Jászberényi 

Tagintézmény, 

Jászapáti Telephely 

Tehetséget jelző értékek 

megismerése. A kollégák 

által felvetett problémák 

2017. 

január 

Császár István és a 

Tagintézmény 

igazgató 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

Tehetséget jelző értékek 

megismerése. A kollégák 

által felvetett problémák 

2017. 

február 

Császár István és a 

Tagintézmény 

igazgató 

Karcagi 

Tagintézmény 

Tehetséget jelző értékek 

megismerése. A kollégák 

által felvetett problémák 

 

2016. 

február 

Császár István és a 

Tagintézmény 

igazgató 

 

5. Továbbképzéseken való részvétel, önképzés, szervezett képzések, megyei képviselet 

 Magyar Tehetséggondozó Társaság évi Közgyűlése 2016. szeptember 

 Magyar Tehetséggondozó Társaság országos választmányának ülései – alkalom szerint 

 Közoktatási Szakértők Konferenciája 2016. október 

 Magyar Pedagógiai Társaság Közgyűlése 2017. május 

 Tanévnyitó értekezlet OH 

 Szaktanácsadói Értekezlet 20106. augusztus 

 Tehetséggondozó Koordinátorok Fóruma 

 

 
 

VII.Munkaközösségek munkatervei 

 

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

pedagógiai ellátás munkaközösség  

Béres Lászlóné  

munkaközösség-vezető 

 

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

az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének 

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

támogatása. Tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a 
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kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai 

segítségnyújtás. 

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

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

felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.  

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, 

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

neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.  

 

2. Személyi feltételek: 

A 2016/2017-es tanévben a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézményeiben és telephelyein főállású szakemberek, megbízási vagy vállalkozói szerződés 

alapján dolgozó gyógypedagógusok, konduktorok, szakgyógytornász és egyéb terapeuták látják 

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

feladatait. A munkaközösséget a tagintézmények által delegált fejlesztést végző vagy szervező 

szakemberek alkotják. 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

Tagintézmény Állandó munkaközösségi 

tag 

Delegált munkaközösségi 

tag 

Jászberényi 

Tagintézménye Jászapáti 

Telephelye 

Kisné Magyar Mária  

Jászberényi 

Tagintézménye 

Béres Lászlóné  

Karcagi Tagintézménye Vargáné Kerti Anikó  

Kunhegyesi 

Tagintézménye 

Kisné Magyar Mária  

Kunszentmártoni 

Tagintézménye 

Makóné Szabadkai 

Erzsébet 

 

Mezőtúri Tagintézménye Csete Olga Fekécsné Beregszászi 

Erzsébet 

Székhelyintézménye Lázárné Barna Andrea  

Szolnoki Tagintézménye Kürti Anikó 

 

Antal Anita 

Szórád Zoltánné 

Szolnoki Tagintézménye 

Újszászi Telephelye 

Kovács Orsolya Bogdán Evelin 

Tiszafüredi Tagintézménye Miklós Andrea 

 

 

Törökszentmiklósi 

Tagintézménye 

Szabó Judit  

Törökszentmiklósi 

Tagintézménye 

Fegyverneki Telephelye 

Varga Mária  

 

3. Tárgyi feltételek: 



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 69 

 
 

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

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

 

4. A 2016/2017-ös tanév szakmai célkitűzései: 

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

ellátás szakszolgálati feladatellátásban dolgozó munkatársak szakmai munkáját 

 Törekedjen az egységes szemlélet megtartására, biztosítson alkalmat további saját 

élményű tapasztalatszerzésre, egymás munkájának megismerésére; folytassa „jó 

gyakorlatait” 

 Ápolja partnerkapcsolatait, törekedjen további szakmai és szakmaközi együttműködések 

kialakítására 

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

fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai ellátás infrastrukturális feltételeinek 

fejlesztésére irányuló tevékenységét 

 Vegyen részt az intézmény szakmai munkájának ellenőrzésében, értékelésében, járuljon 

hozzá az intézményvezetés minőségfejlesztésre és minőségértékelésre vonatkozó 

stratégiai célkitűzéseinek eléréséhez 

 

Az „Ágazatközi szakmai együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós 

munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására” pályázati program 

megvalósítása, a tapasztalatok zárótanulmány keretében történt összegzése mérföldkő a korai 

fejlesztés megyei feladatellátásnak tekintetében. A program eredményeinek fenntartása, 

továbbadása, adaptálása új kihívásokat, feladatokat jelent a munkacsoport számára, úgy mint a 

szakmaközi - az egészségügyi, szociális és oktatási ágazatokkal való- együttműködés, a 

szakmán belüli kooperáció, a kisgyermekkori prevenciós, intervenciós feladatok minőségi 

ellátása. 

 

A kora gyermekkori ellátás fejlesztése a 2016/2017. tanévben kifejezett oktatáspolitikai 

törekvés: a kormány korai fejlesztést célzó programtervében többek között a felismerés 

lehetőségeinek fejlesztése, a pedagógiai szakszolgálatokban dolgozók körében és a szakértői 

bizottságoknál kifejezetten a három éves kor alatti gyermekekhez értő szakemberek körének 

bővítése is szerepel.  

 

5. Az összejövetelek tervezett időpontjai: 

 Tervezetten: másfél havonta, páratlan hét csütörtöki napokon, 14.00-tól – 16.00-ig 

 Első alkalom: 2016. szeptember 15. 

 Második alkalom: 2016. október 27. 

 Harmadik alkalom: 2016. december 08. 

 Negyedik alkalom: 2017. február 9. 

 Ötödik alkalom: 2017. március 23. 

 Hatodik alkalom 2017. május 4. 

 

6. 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) 
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 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: 

 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 2016/2017-ös tanév feladatai, felelősség-határidő: 

 

Ssz. Feladat A tevékenységben 

megvalósuló pedagógus 

kompetenciák 

A 

tevékenységbe

n megvalósuló 

vezetői 

kompetenciák 

Felelős Határidő 

1. 1. A tanév 

előkészítése: a 

találkozók 

időpontjának 

meghatározása, 

a munkaterv és 

szakmai 

célkitűzéseinek 

ismertetése, a 

feladatok 

delegálása. 

 

A pedagógus 

együttműködik a 

szakszolgálati munkát 

segítőkkel a pedagógiai 

folyamatban, különös 

tekintettel a szakmai 

munkaközösségek 

munkájában (7.3). 

Reális önismerettel 

rendelkezik, jellemző rá 

a kritikus szemlélet, 

képes az önfejlesztésre 

(7.4). 

A pedagógus önmagára 

vonatkozóan érvényesíti 

a folyamatos értékelés, 

fejlődés továbblépés 

igényét (8.1), pedagógiai 

kérdésekben tájékozott, 

követi a szakmában 

történteket (8.2), 

munkájában 

megnyilvánul 

kezdeményezőképessége

, felelősségvállalása 

(8.3). 

A 

munkaközössé

g-vezető 

azonosítja 

azokat a 

területeket, 

amelyek 

stratégiai és 

operatív 

szempontból 

fejlesztésre 

szorulnak (2.3) 

együttműködik 

az intézmény 

stratégiai 

céljainak 

elérése 

érdekében 

(2.4), 

változásokra 

nyitott 

szervezeti 

környezetet 

teremt (2.5). 

A 

munkaközössé

Béres 

Lászlóné 

2016. 

szeptember 

15. 
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 g-vezető 

felelősen végzi 

a 

munkaközössé

g és tagjainak 

stratégiai 

vezetését és 

operatív 

irányítását 

(4.,5) 

2. A 2015/2016. 

tanév 

eredményeinek 

összefoglalása, 

értékelése 

(„Az év 

szakembere díj” 

felterjesztéseine

k ismertetése) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pedagógus reális 

önismerettel rendelkezik, 

jellemző rá a kritikus 

szemlélet, képes az 

önfejlesztésre (7.4). 

A pedagógus önmagára 

vonatkozóan érvényesíti 

a folyamatos értékelés, 

fejlődés továbblépés 

igényét (8.1), pedagógiai 

kérdésekben tájékozott, 

követi a szakmában 

történteket (8.2), 

munkájában 

megnyilvánul 

kezdeményezőképessége

, felelősségvállalása 

(8.3). 

 

A 

munkaközössé

g-vezető 

személyesen 

részt vesz a 

humánerőforrá

s 

ellenőrzésében 

és 

értékelésében 

(4.2) 

Béres 

Lászlóné 

Kovácsné 

Bögödi 

Beáta 

 

 

 

 

3. Partneri 

elégedettségmér

és a korai 

fejlesztésben, 

fejlesztő 

nevelésben és 

konduktív 

pedagógiai 

ellátásban 

részesülő 

gyermekek/tanu

lók szülei 

körében 

 

A pedagógus értékeli az 

alkalmazott módszerek 

beválását, a mérési és 

értékelési eredményeket 

felhasználja saját 

pedagógiai 

gyakorlatukban. 

(1.3) 

A pedagógus a munkáját 

folyamatos 

önellenőrzéssel követi, 

szükség esetén 

korrigálja, önkritikával 

tekinti. (2.5) 

A pedagógus az egyéni 

beavatkozásra vonatkozó 

munkája során kontrollt 

végez (kliens 

megelégedettsége és az 

elfogadott 

A 

munkaközössé

g-vezető 

személyesen 

részt vesz a 

humánerőforrá

s 

ellenőrzésében 

és 

értékelésében, 

különös 

tekintettel a 

belső 

intézményi 

ellenőrzési- 

értékelési 

rendszer 

kialakításában 

(4.2). 

Kovácsné 

Bögödi 

Beáta 

Béres 

Lászlóné 
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állapotfelmérési/beavatk

ozási protokollok 

alapján) (4.3). 

2. Adatszolgáltatás 

az 

infrastruktúra-

használati 

szerződések 

előkészítéséhez  

(A fejlesztések 

lehetséges 

helyszíneinek 

összegyűjtése, 

partnerlisták 

elkészítése: az 

infrastruktúra-

használati 

szerződések 

előkészítésében 

való 

segítségnyújtás) 

 A 

munkaközössé

g-vezető 

személyesen 

részt vesz a 

humánerőforrá

s 

ellenőrzésében 

és 

értékelésében, 

különös 

tekintettel a 

belső 

intézményi 

ellenőrzési- 

értékelési 

rendszer 

kialakításában 

(4.2). 

Minden 

munkakö

zösségi 

tag 

2016. 

szeptember 

30. 

3. A korai 

fejlesztés típusú 

tevékenységek 

keretében 

megvalósuló 

ellátást 

bemutató 

folyamatábra 

elkészítése 

 A 

munkaközössé

g-vezető 

gondoskodik 

arról, hogy a 

szakszolgálati 

feladatellátásh

oz szükséges 

dokumentumo

k, (…) és 

eljárások 

megfeleljenek 

a szakterületen 

folyó 

beavatkozás 

követelményei

nek (1.4) 

Béres 

Lászlóné 

2016. 

október 15. 

4. A Humanitás 

Szociális 

Alapítvány által 

támogatott, az 

„Ágazatközi 

szakmai 

együttműködése

n alapuló, kora 

gyermekkori 

A pedagógus tudatos a 

kliens komplex 

ellátásának 

megszervezésében (4.1), 

képes eredményes 

együttműködésre más 

szakmák képviselőivel 

(4.2) 

A 

munkaközössé

g vezető 

intézkedéseket 

valósít meg az 

intézmény 

stratégiai 

céljainak 

elérése 

Kovácsné 

Bögödi 

Beáta 

Béres 

Lászlóné 

Csete 

Olga 

2016. 

október 27. 
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intervenciós 

munkamodell 

kidolgozására 

és 

hatékonyságána

k bizonyítására” 

című projekt 

eredményeinek 

ismertetése: az 

egyes modellek 

bemutatása, 

visszajelzés a 

partneri 

elégedettségmér

és 

eredményeiről 

 

A modellek 

alkalmazásának 

lehetőségei az 

egyes 

tagintézmények

nél 

 

A pedagógus 

együttműködik a 

szakszolgálati munkát 

segítőkkel a pedagógiai 

folyamatban, különös 

tekintettel a szakmai 

munkaközösségek 

munkájában. (7.3) 

Reális önismerettel 

rendelkezik, jellemző rá 

a kritikus szemlélet, 

képes az önfejlesztésre. 

(7.4) 

A pedagógus önmagára 

vonatkozóan érvényesíti 

a folyamatos értékelés, 

fejlődés továbblépés 

igényét (8.1), pedagógiai 

kérdésekben tájékozott, 

követi a szakmában 

történteket (8.2), 

munkájában 

megnyilvánul 

kezdeményezőképessége

, felelősségvállalása 

(8.3). 

 

érdekében 

(2.4). 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

Bogdán 

Evelin 

 

5. Helyszíni 

látogatás a 

Jászberényi 

Tagintézményb

en: 

 

A korai 

fejlesztés 

gyakorlata a 

Jászberényi 

Tagintézményb

en 

 

vagy 

 

Az intézményes 

korai fejlesztés 

„jó gyakorlata” 

- 

intézménylátoga

tás (Heves 

Megyei 

A pedagógus értékeli az 

alkalmazott módszerek 

beválását, a mérési és 

értékelési eredményeket 

felhasználja saját 

pedagógiai 

gyakorlatukban. (1.3) 

A pedagógus önmagára 

vonatkozóan érvényesíti 

a folyamatos értékelés, 

fejlődés továbblépés 

igényét (8.1), pedagógiai 

kérdésekben tájékozott, 

követi a szakmában 

történteket (8.2), 

munkájában 

megnyilvánul 

kezdeményezőképessége

, felelősségvállalása 

(8.3). 

 

A 

munkaközössé

g-vezető 

biztosítja és 

támogatja az 

érintettek, a 

szakalkalmazot

ti közösség, az 

intézmény 

igényei, 

elvárásai 

alapján a 

kollégák 

szakmai 

fejlődését 

(4.5). 

Béres 

Lászlóné 

2016. 

december 8. 
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Pedagógiai 

Szakszolgálat – 

Pampuk 

Edina/Fejér 

Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat) 

6. Kerekasztal: 

Tudásmegosztás 

a Snouzelen 

terápia 

témakörében 

(Vargáné Kerti 

Anikó) 

 

Esetismertetés, 

esetfeldolgozás 

(videoanyagok 

megtekintése) 

 

A szakterületen 

megjelenő új 

ismeretek, 

szakirodalmi 

cikkek, könyvek 

ismertetése 

 

A pedagógus értékeli az 

alkalmazott módszerek 

beválását, a mérési és 

értékelési eredményeket 

felhasználja saját 

pedagógiai 

gyakorlatukban. 

(1.3). 

 

A pedagógus 

együttműködik a 

szakszolgálati munkát 

segítőkkel a pedagógiai 

folyamatban, különös 

tekintettel a szakmai 

munkaközösségek 

munkájában (7.3). 

Reális önismerettel 

rendelkezik, jellemző rá 

a kritikus szemlélet, 

képes az önfejlesztésre 

(7.4). 

 

A pedagógus önmagára 

vonatkozóan érvényesíti 

a folyamatos értékelés, 

fejlődés továbblépés 

igényét (8.1), pedagógiai 

kérdésekben tájékozott, 

követi a szakmában 

történteket (8.2), 

munkájában 

megnyilvánul 

kezdeményezőképessége

, felelősségvállalása 

(8.3). 

 

 

 

A 

munkaközössé

g-vezető 

inspirálja, 

motiválja és 

bátorítja a 

munkatársakat 

(4.3), hatékony 

együttműködés

t, 

csapatmunkát 

alakít ki a 

kollégák között 

(4.4). 

A 

munkaközössé

g-vezető 

biztosítja és 

támogatja az 

érintettek, a 

szakalkalmazot

ti közösség, az 

intézmény 

igényei, 

elvárásai 

alapján a 

kollégák 

szakmai 

fejlődését 

(4.5). 

Minden 

munkakö

zösségi 

tag 

2017. 

február 9. 

7. Mentálhigiénés 

nap a korai 

fejlesztésben, 

fejlesztő 

nevelésben 

dolgozó 

A pedagógus önmagára 

vonatkozóan érvényesíti 

a folyamatos értékelés, 

fejlődés továbblépés 

igényét (8.1), pedagógiai 

kérdésekben tájékozott, 

A 

munkaközössé

g-vezető 

biztosítja és 

támogatja az 

érintettek, a 

Béres 

Lászlóné 

2017. 

március 23. 
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szakemberek 

részére 

(Tölgyesi Klára, 

tréner) 

 

követi a szakmában 

történteket (8.2), 

munkájában 

megnyilvánul 

kezdeményezőképessége

, felelősségvállalása 

(8.3). 

 

szakalkalmazot

ti közösség, az 

intézmény 

igényei, 

elvárásai 

alapján a 

kollégák 

szakmai 

fejlődését 

(4.5). 

8. A 2016/2017. 

tanév 

eredményeinek 

összefoglalása, 

értékelése 

 

 

 

 

Szakmai 

elismerések 

odaítélésére 

szóló 

felterjesztések, 

jelölések  

A pedagógus reális 

önismerettel rendelkezik, 

jellemző rá a kritikus 

szemlélet, képes az 

önfejlesztésre (7.4). 

A pedagógus önmagára 

vonatkozóan érvényesíti 

a folyamatos értékelés, 

fejlődés továbblépés 

igényét (8.1), pedagógiai 

kérdésekben tájékozott, 

követi a szakmában 

történteket (8.2), 

munkájában 

megnyilvánul 

kezdeményezőképessége

, felelősségvállalása 

(8.3). 

 

A 

munkaközössé

g-vezető 

azonosítja 

erősségeit, 

vezetői 

munkájának 

fejleszthető 

területeit; 

önreflexiót 

végez (3.1), 

értékeli a 

munkaközössé

gi 

munkatervben 

megfogalmazot

t célok és 

feladatok 

teljesülését 

(3.4) 

 

A 

munkaközössé

g-vezető 

személyesen 

részt vesz a 

humánerőforrá

s 

ellenőrzésében 

és 

értékelésében 

(4.2). 

A 

munkaközössé

g-vezető 

bevonja az 

intézményi 

döntéshozatali 

folyamatba a 

Béres 

Lászlóné 

2017. május 

4. 
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pedagógusokat 

(4.7). 

 

9. Folyamatos feladatok: 

 Együttműködés az önértékelési csoporttal (Béres Lászlóné) 

 Pályázatfigyelés az alábbi témákban:  

- Hálózatépítés 

- Szakmai konferenciák 

- Továbbképzési lehetőségek 

- Infrastruktúra fejlesztés (eszközök, berendezések, felszerelések) 

 Egy országos elismertségű konferencia, szakmai esemény kiválasztása, a látogatás 

megszervezése a munkaközösség érdeklődő tagjai számára, támogatás, anyagi források 

felkutatása a térített részvétel érdekében. 
 

 

 

VII.2.Szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség  

Czagány Bernadett  

munkaközösség-vezető 
 

 

1. A munkaközösség időkeret beosztása, az összejövetelek tervezett időpontjai 

A munkaközösségi megbeszélések időkerete a 2016/2017-es tanév során is változatlan, 

félévenként három alkalommal, a tanév során összesen hat alkalommal találkozunk. 

 

A 2016/2017. tanévre tervezett időpontok, melyek a 2015/2016. tanév utolsó munkaközösségi 

találkozóján a munkaközösség tagjaival egyeztetésre kerültek: 

1. 2016. szeptember 22. 13.30 óra 

2. 2016. október 20. 13.30 óra 

3. 2016. november 17. 13.30 óra 

4. 2017. február 9. 13.30 óra 

5. 2017. március 23. 13.30 óra 

6. 2017. május 18. 13.30 óra 

 

2. A munkaközösség tagjai 

1. Szabó Ildikó    JNSZM PSZ Fegyverneki Telephely 

2. Koczka Csabáné   JNSZM PSZ Jászapáti Telephely 

3. Kméczyk Róbert   JNSZM PSZ Jászberényi Tagintézmény 

4. Rusvainé Seres Anita  JNSZM PSZ Jászberényi Tagintézmény 

5. Kunné Monoki Andrea  JNSZM PSZ Karcagi Tagintézmény 

6. Zsidóné Kádár Terézia  JNSZM PSZ Kunhegyesi Tagintézmény 

7. Imréné Cselóczki Andrea  JNSZM PSZ Kunszentmártoni Tagintézmény 

8. Adamecz Judit   JNSZM PSZ Megyei Szakértői Bizottság 

9. Barnáné Pintér Gizella  JNSZM PSZ Megyei Szakértői Bizottság 

10. Czagány Bernadett   JNSZM PSZ Megyei Szakértői Bizottság 

11. Földesiné Ungi Marianna  JNSZM PSZ Megyei Szakértői Bizottság 
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12. Mihályiné Simon Rita  JNSZM PSZ Megyei Szakértői Bizottság 

13. Bencsik Mária Bernadett  JNSZM PSZ Mezőtúri Tagintézmény 

14. Matuszkáné Barta Mária  JNSZM PSZ Szolnoki Tagintézmény 

15. Ácsné Nagy Beáta   JNSZM PSZ Tiszafüredi Tagintézmény 

16. Tóviziné H. Tóth Mária  JNSZM PSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény 

17. Bogdán Evelin   JNSZM PSZ Újszászi Telephely 

 

Jelenleg a munkaközösségünket minden tagintézményből képviseli egy fő, a személyi 

helyettesítés megoldott. A munkaközösségi találkozók nyitottak, bárki számára látogathatók, 

az érdeklődő kollégák részvételére számítunk.  

 

3. A 2016/2017. tanévben a munkaközösség szakmai célkitűzései 

Fő célunk, hogy a szakértői bizottsági tevékenységet folytató kollégák szakmai kompetenciáit 

erősítsük a diagnosztikai munka terén, a gyakorlati tudásunk megosztása által - „jó 

gyakorlatok” ismertetése -, a szakértői bizottsági tevékenység szakmai protokolljának és 

folyamat leírásának követése szerint. A módszertani ismeretek bővítése mellett fontos, hogy a 

szakmai együttműködést tovább erősítsük a tagintézmények munkatársai között. A szakértői 

bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség nyomon követi az aktuális jogszabályi 

változásokat, segíti annak gyakorlati alkalmazását a diagnosztikai feladatkörnél. A szakértői 

bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség részt vesz az intézményi önértékelési csoport 

munkájában. 

 

4. A 2016/2017. tanévre tervezett munkaközösségi feladatok 

1. alkalom: a szakértői bizottsági tevékenység folyamatleírásához folyamatábra készítése 

 Pedagógus kompetencia területei 2., 7. 

 

2. alkalom: részképesség vizsgáló eljárások – beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézség, valamint a sajátos nevelési igény kritériumai 

 Pedagógus kompetencia területei 1., 2., 3., 4., 6., 8. 

 

3. alkalom: óvodás korú gyermekek fejlettségi vizsgálata - beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézség, valamint a sajátos nevelési igény kritériumai 

 Pedagógus kompetencia területei 1., 2., 3., 4., 6., 8. 

 

4. alkalom: tanulási gyengeség és nehézség meghatározása - diagnosztikai kritériumok 

 Pedagógus kompetencia területei 1., 2., 3., 4., 6., 8. 

 

5. alkalom: beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség esetén korrekciós és nevelési 

javaslatok 

 Pedagógus kompetencia területei 1., 2., 3., 4., 6., 8. 

 

6. alkalom: számolási képesség vizsgálata - beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség, 

valamint a sajátos nevelési igény kritériumai 

 Pedagógus kompetencia területei 1., 2., 3., 4., 6., 8. 

 

A fenti témakörök ütemezése változhat az aktuálisan felmerülő kérdések és feladatkörök 

szerint. A munkatervben megjelölt feladatok a 2015/2016-os tanév utolsó munkaközösségi 

találkozóján a munkaközösség tagjai által tett javaslatok alapján kerültek meghatározásra. A 

tavalyi tanév beszámolója alapján az esetmegbeszélés, a nehezebb esetek feldolgozása egy 
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javasolt témakör még, mely előzetes egyeztetés alapján bármelyik munkaközösségi találkozón 

megvalósítható. A munkaközösségi tagokkal egyeztetve - az első szakmai összejövetelen 

megtörténik -, az egyik munkaközösségi foglalkozás egy befogadó tankerületi tagintézménynél 

valósulna meg. A kihelyezett szakmai találkozó célja kettős, intézménylátogatással egybekötött 

szakmai eszmecsere.  

 

5. A szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség munkájának hatékonysági 

ellenőrzése 

A tavalyi tanévben bevezetett hatékonysági ellenőrzést folytatjuk, az idei tanév utolsó 

munkaközösségi találkozóján a munkaközösségünk állandó résztvevő 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 résztvevő kollégák 

tapasztalatainak, véleményének megismerése által, valamint a szakértői bizottsági koordinációs 

feladatkör nyomon követése. A tavalyi tanév hatékonysági ellenőrzésének tapasztalatai és 

javaslatai alapján folytatódik az eddig megszokott munkaszervezés, de bevezetjük a kihelyezett 

szakmai összejövetelt. Az intézményi célkitűzésnek megfelelően az elsődleges célunk, a 

korrekciós folyamat aktív beépítése a szakértői bizottsági koordinációba.  

Pedagógus kompetencia területei 2., 7., 8. 

 

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

(megyei szakértői bizottság emeleti előadó), valamint tankerületi tagintézmény 

 

Felelős: munkaközösség-vezető 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VII.3.Nevelési tanácsadás munkaközösség  

Barna Nelli  

munkaközösség-vezető 
 

 

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadás 

Munkaközössége a 2015/2016-es tanévet megfelelő tapasztalatokkal és összeszokott csapattal 

végezte.  

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

bárki érdeklődő kolléga részt vehet.  

 

A munkaközösség delegált tagjai: 

 Bencsik Mária Bernadett, Mezőtúri Tagintézmény 

 Borbás Erzsébet, Jászapáti Tagintézmény 

 Csíkné Gábli Erika, Fegyverneki Telephely 
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 Csörögi Tímea, Megyei Szakértői Bizottság 

 Dávid Dóra, Kunszentmártoni Tagintézmény 

 Gazdig Dóra, Törökszentmiklósi Tagintézmény 

 Kátainé Darók Bernadett, Megyei Szakértői Bizottság 

 Kóródi Anikó, Törökszentmiklósi Tagintézmény 

 Krómi Zoltánné, Tiszafüredi Tagintézmény 

 Magyarné Kovács Ildikó, Újszászi Telephely 

 Szabó Anita, Szolnoki Tagintézmény 

 Vincze Zsuzsa, Kunhegyesi Tagintézmény 

 Barna Nelli, Jászberényi Tagintézmény 

 Karcagi Tagintézmény 

 

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

6 foglalkozást tartunk. 

 

2. A 2016/2017-es tanév szakmai célkitűzései: 

 A nevelési tanácsadás munkaközösség ebben a tanévben, a külső partnerintézmények 

megismerésére, szakmaközi kapcsolatok kialakítására, intézménylátogatások 

megvalósításra teszi a fő hangsúlyt, melyet a munkaközösség az előző tanév utolsó 

alkalmával elfogadott. Természetesen mindezek mellett továbbra is fontos szakmai 

célkitűzés: 

 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. 

3. A 2016/2017-os tanév munkaközösségi feladatainak ütemezése:  

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

a nevelési tanácsadás folyamatának felülvizsgálata, folyamatábra elkészítése, 

elégedettségi kérdőívek áttekintése, szakmai célkitűzések meghatározása a tavalyi tanév 

tapasztalatai alapján (2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése: a pedagógiai 

folyamatot a kliens, klienscsoport érdekei, szükségletei, valamint a szakmai elvárások 

alapján tervezi). 

- Határidő: 2016. szeptember  

- Felelős: munkaközösségi tagok, munkaközösség-vezető 

 Intézménylátogatás: SOTE I.sz. Gyermekkórház Budapest-gyermekpszichiátriai részleg: 

megismerkedés az osztályon folyó szakmai munkával, közös szakmai konzultáció (1. 

pedagógiai módszertani felkészültsége: során érdeklődéssel fordul a szaktudomány 

módszertani újdonságai felé, keresi a módszertani fejlődés lehetőségeit). 

- Határidő: 2016. november 

- Felelős: munkaközösség-vezető 
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 Szakmai konzultáció: külső szakember meghívásával (4.  A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe vevő egyéni beavatkozás (gondozás, fejlesztés, terápia, 

tanácsadás, konzultáció)-A kliens komplex ellátásának érdekében más szakemberek 

bevonására is törekszik, képes teamben dolgozni) 

- Határidő: 2016. december 

- Felelős: munkaközösségi tagok, munkaközösség-vezető 

 Félév értékelése 

 Intézménylátogatás: Bethesda Kórház Budapest –Pszichoszomatikus részleg: 

megismerkedés az osztályon folyó szakmai munkával, közös szakmai konzultáció (8. 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért valamennyi 

szakszolgálati tevékenységben: 

 Rendszeresen tájékozódik a szakterületére vonatkozó és a szakterületéhez kapcsolódó 

legújabb tudományos eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 

Szakmai előrehaladása érdekében fejleszti elsődleges és kiegészítő kompetenciáit, 

ismereteit és készségeit, követi szakterületének változásait, és személyes fejlődésében 

ezek figyelembevételére törekszik. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az 

intézményen kívül is. Rendszeresen tájékozódik az új módszerekről, eszközökről, azokat 

beépíti napi gyakorlatába). 

- Határidő: 2017. január 

- Felelős: munkaközösségi tagok, munkaközösség-vezető 

 Logopédia és nevelési tanácsadás találkozási pontjai (esetleg fakultatív jelleggel nem a 

munkaközösségi találkozó időpontjában, bárki számára nyitott lehetőség: 

intézménylátogatás: Zöldkakas Líceum-Budapest: szakmai beszélgetés az intézmény 

dolgozóival, óralátogatás (7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, 

problémamegoldás valamennyi szakszolgálati tevékenységben: a szakmai 

munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik 

pedagógustársaival a pedagógiai és szakmai folyamatokban). 

- Határidő: 2017. március 

- Felelős: munkaközösség-vezető 

 A 2016/2017-es tanév végén a következő tanév éves munkatervének megvitatása (2. 

Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók: tevékenységét, hatékonyságát, eredményességét önkritikával figyeli, ami 

korrekciókban követhető nyomon). 

- Határidő: 2017. június 

- Felelős: munkaközösség-vezető  

 

4. Az alábbi feladatok mindig aktuálisak: 

 Esetismertetés, esetmegbeszélés  

 Szakmai konferenciákon, programokon való részt vétel  

 Szakmai fórumokkal való kapcsolattartás. 

 

Nevelési tanácsadás munkaközösség 

 2016/2017. tanév éves időterve 

Időpont Téma Felelős 

2016. 

szeptember  
 A nevelési tanácsadás 

folyamatszabályozásának 

felülvizsgálata 

 Folyamatábra elkészítése 

munkatársak 

munkaközösség-vezető 
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 Elégedettségi kérdőívek áttekintése 

 Munkaterv elfogadása 

2016. 

november  
 Intézménylátogatás: SOTE I.sz. 

Gyermekkórház-gyermekpszichiátriai 

részleg Budapest 

 

munkaközösség-vezető 

2016. 

december 
 Közös szakmai konzultáció –külső, 

meghívott szakemberrel vagy más 

munkaközösséggel 

munkatársak 

munkaközösség-vezető 

2017. 

január  
 Féléves tapasztalatok 

 Intézménylátogatás: Bethesda Kórház –

Pszichoszomatikus Részleg-Budapest 

 

munkaközösség-vezető 

2017. 

március 
 Logopédia és nevelési tanácsadás 

találkozási pontjai (fakultatívan: 

intézménylátogatás: Zöldkakas Líceum- 

Budapest) 

munkaközösség-vezető 

2017. 

május 
 A tanév munkájának értékelése 

 A jövő tanév lehetőségeinek 

átbeszélése 

munkatársak 

munkaközösség-vezető 

 
Megjegyzés: az intézménylátogatások időpontja, a fogadóintézménnyel való végleges 

egyeztetést követően konkretizálódik 

 
 

VII.4.Logopédia munkaközösség 

Pappné Szabó Gabriella 

munkaközösség-vezető 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Logopédia 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. 

 

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

A munkaközösség műhelymunkái a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézményeiben dolgozó valamennyi logopédus kolléga előtt nyitottak, a 

munkaközösségnek minden megyei szakszolgálati feladatot ellátó főállású logopédus tagja. A 

tagintézményekben dolgozó logopédus kollégákat adott esetben delegált tagok képviselhetik.  

 

2. A munkaközösség 2016/2017-es tanévre delegált és látogató tagjai: 

- Pappné Szabó Gabriella delegált tag, Halasi-Bata Linda látogató tag Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény 

- Szilák Zsófia delegált tag, Olenyik Karolina látogató tag Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény Jászapáti telephely 

- Homoki Judit delegált tag, Kolozsvári Ernőné, Pergéné Deli Katalin látogató tagok 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézmény 
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- Szaszkóné Gala Katalin delegált tag Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézmény 

- Bíró Imréné delegált tag, Sipos Mária Dóra és Józsáné Gombos Katalin látogató tag  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézmény 

- Benedek Péterné delegált tag, bármely logopédus kolléga látogató tag Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény 

- Szabó Katalin, Bogdán Evelin delegált tagok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi telephely 

- Mályiné Koór Cecília delegált tag, Barta Ágnes látogató tag Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézmény 

- Burai Zsuzsanna delegált tag, Farkas István látogató tag Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény 

 

3. A munkaközösség célkitűzései a  2016/2017-es tanévre: 

 Általános célok:  

- Az intézményi működéssel összhangban a logopédiai munkaközösség segítse elő a 

logopédiai ellátás terén a szűrések egységes határidőre történő elvégzését, a 

részletes vizsgálatok és szakterületi vizsgálati vélemények egységes szempontokon 

nyugvó elkészítését, szakmailag erősítse, támogassa a beszédjavító tevékenység 

komplex útjának bejárását. A kollégák szakmai ismereteinek bővítésével, 

tapasztalatcserékkel, továbbképzéseken való részvételével járuljon hozzá  hogy az 

intézmény logopédus szakemberei szakmai alázattal és kiváló felkészültséggel, 

határozottsággal és empátiával egységes alapokon szolgálhassák megyénkben a 

szakszolgálat segítségére szoruló gyermekek, tanulók, családok, köznevelési 

intézmények ügyét, a fenntartó, a partner intézmények, a kliensek és a 

szakszolgálatnál dolgozó munkatársaink megelégedésére. 

 

 A logopédiai ellátás szakterületéhez kapcsolódó speciális célok: 

- Az intézmény, mint szervezet egységes működésének támogatása a szakterület 

egységes működésének elősegítésével  

- A logopédiai ellátás szakszolgálati tevékenységi területének folyamatleíráshoz 

kapcsolódó folyamatábra elkészítése 

- A munkaközösségi szintű feladatelosztás egyensúlyi megvalósítása 

- A logopédus kollégák elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése, részvétel 

szakmai rendezvényeken, konferenciákon, belső szakmai tapasztalatcsere 

- A tagintézményi szinten működő jó gyakorlatok intézményi szintű publikálása 

 Feladatok, időterv 

A munkaközösség a 2016/2017-es tanévre 6 foglalkozást/ műhelymunkát tervez. A 

munkaközösségi foglalkozások/ műhelymunkák előzetesen meghatározott időpontokban, 

szerdai napokon, 13.30 – 15.30-ig tartanak. 

A 

munkaköz

össégi 

foglalkozás 

időpontja 

A munkaközösségi 

foglalkozás témája 

Felelős Kapcsolódó 

kompetencia

-területek a 

munkaközös

ség egészét 

érintően 

Kapcsolódó 

kompetencia-

területek a 

munkaközössé

g- vezetőt 

érintően 

Megjegyzé

s 
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2016.09.28.  A 

szűrővizsgálatok 

tapasztalatainak 

összegzése 

 „Szól-e?” 

elméletben és 

gyakorlatban 

 A 

folyamatszabályo

záshoz 

kapcsolódó 

folyamatábra 

elkészítése. 

 Szakterületi 

szakvélemények 

tartalmi és formai 

követelményeine

k pontosítása 

 A 11. 16-i 

foglalkozás 

előkészítése 

Olenyik 

Karolina  

Logopédus 

kollégák       

1.Pedagógiai 

módszertani 

felkészültség 

2. Pedagógiai 

folyamatok 

tevékenysége

k tervezése 

és a 

megvalósítás

ukhoz 

szükséges 

önreflexiók  

6. Az 

állapotfelmér

és és a 

beavatkozás 

tevékenysége

kben a 

rendszeres 

értékelés, 

elemzés és 

önreflexió  

7. 

Kommunikác

ió és szakmai 

együttműköd

és, 

problémameg

oldás 

8. 

Elkötelezetts

ég és 

szakmai 

felelősségváll

alás a 

szakmai 

fejlődésért 

 A 

változások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 Önmaga 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 Mások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 

Előadás: 

Olenyik 

Karolina 

2016. 11. 

16. 

 

 Bemutató órák -

az órák 

tapasztalatainak 

megbeszélése 

Logopédus 

kollégák       

1.Pedagógiai 

módszertani 

felkészültség 

2. Pedagógiai 

folyamatok 

tevékenysége

k tervezése 

és a 

megvalósítás

ukhoz 

szükséges 

önreflexiók  

 A 

változások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 Önmaga 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

Látogatás 

tagintézmé

nyben, 

vállalás 

alapján 
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3. A tanulás 

támogatása 

4. A kliens 

igényeit és 

szükségleteit 

figyelembe 

vevő egyéni 

beavatkozás 

(gondozás, 

fejlesztés, 

terápia, 

tanácsadás, 

konzultáció)  

5. Csoportos 

beavatkozás 

6. Az 

állapotfelmér

és és a 

beavatkozás 

tevékenysége

kben a 

rendszeres 

értékelés, 

elemzés és 

önreflexió 

 7. 

Kommunikác

ió és szakmai 

együttműköd

és, 

problémameg

oldás 

8. 

Elkötelezetts

ég és 

szakmai 

felelősségváll

alás a 

szakmai 

fejlődésért 

 Mások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 

2017.01.11. 

 
 Esetismertetések, 

megbeszélések 

 Jól bevált 

gyakorlati 

terápiás fogások-

ötletzsák 

Logopédus 

kollégák 

1.Pedagógiai 

módszertani 

felkészültség 

2. Pedagógiai 

folyamatok 

tevékenysége

k tervezése 

és a 

megvalósítás

 A 

változások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 Önmaga 

stratégiai 

vezetése és 
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ukhoz 

szükséges 

önreflexiók  

4. A kliens 

igényeit és 

szükségleteit 

figyelembe 

vevő egyéni 

beavatkozás 

(gondozás, 

fejlesztés, 

terápia, 

tanácsadás, 

konzultáció)  

7. 

Kommunikác

ió és szakmai 

együttműköd

és, 

problémameg

oldás 

8. 

Elkötelezetts

ég és 

szakmai 

felelősségváll

alás a 

szakmai 

fejlődésért 

 

operatív 

irányítása 

 Mások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 

2016. 

március 8. 

 

 Beszédtechnikai 

tréning-ízelítő 

Kutas Erna 1.Pedagógiai 

módszertani 

felkészültség 

7. 

Kommunikác

ió és szakmai 

együttműköd

és, 

problémameg

oldás 

8. 

Elkötelezetts

ég és 

szakmai 

felelősségváll

alás a 

szakmai 

fejlődésért 

 

 A 

változások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 Önmaga 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 Mások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 

Gyakorlat: 

Kutas Erna 
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2016. 

április 19. 

 

 Beszédészlelés és 

megértés 

 Diszfónia 

Bogdán 

Evelin 

Logopédus 

kollégák 

1.Pedagógiai 

módszertani 

felkészültség 

7. 

Kommunikác

ió és szakmai 

együttműköd

és, 

problémameg

oldás 

8. 

Elkötelezetts

ég és 

szakmai 

felelősségváll

alás a 

szakmai 

fejlődésért 

 

 A 

változások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 Önmaga 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 Mások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 

Előadás: 

Bogdán 

Evelin 

2016. 

június 7. 

 

 Intézménylátogat

ás 

Logopédus 

kollégák 

1.Pedagógiai 

módszertani 

felkészültség 

7. 

Kommunikác

ió és szakmai 

együttműköd

és, 

problémameg

oldás 

8. 

Elkötelezetts

ég és 

szakmai 

felelősségváll

alás a 

szakmai 

fejlődésért 

 A 

változások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 Önmaga 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 Mások 

stratégiai 

vezetése és 

operatív 

irányítása 

 

A kollégák 

közös 

döntése 

alapján 

kiválasztott 

intézmény 

meglátogat

ása, 

szakmai 

tapasztalatg

yűjtés. 

 

 

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

A szakterülethez kapcsolódó folyamatszabályozás pontosítása, a folyamatábra elkészítése 

Diszfónia-szakmai  

 

5. Az önértékelési csoport munkájában való részvétel  

Igény szerinti gyakorisággal és módon. 

 

6. Egyéb tervezett programok, tevékenységek  

„Szól-e?” tanfolyamon való részvétel 08. 25. 
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A fonológiai tudatosság tanfolyam 09. 23. 

Aktuálisan, lehetőség szerinti részvétel konferencián, továbbképzésen. 

 

 

 

VII.5.Gyógytestnevelési munkaközösség 

 

A munkaközösség-vezető nyugdíjba vonulása okán munkaterv még nem készült, tekintettel arra, 

hogy a munkaközösség vezetőt még nem választott. A munkaközösség későbbiek során elkészült 

munkaterve e Munkaterv melléklete lesz. 

  
 

 

VII.6.Iskolapszichológia munkaközösség  

Szabó Anita  

munkaközösség-vezető 

 

1. A munkaközösség időkeret beosztása, az összejövetelek tervezett időpontjai 

Az iskolapszichológia munkaközösség időkeret beosztása: páratlan héten, szerda 13.30-15.30 

A tanév elején – a tagintézmények delegált tagjainak részvételével – egy munkaközösségi 

foglalkozást tartunk, ezt követően pedig két kibővített szakmai műhelymunkát tervezünk (egyet 

az őszi, egyet pedig a tavaszi félévben), ahová meghívott résztvevőként illetve előadóként 

bevonjuk a megye nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó óvoda- és iskolapszichológusait 

(3, 7). 

 

2. Az összejövetelek tervezett időpontjai: 

 Első alkalom - munkaközösségi foglakozás: 2016. szeptember 14. 13.30-15.30 

 Első szakmai fórum: 2016. november 

 Második szakmai fórum: 2017. március 

 

                                        A munkaközösségi összejövetelek tématervezete 

1. alkalom Az éves munkaterv (célok, feladatok, tervezett 

programok) ismertetése, az időpontok, témák és 

felelősök kijelölése a kollégákkal közösen. Az 

óvoda- és iskolapszichológiai koordináció 

folyamatleírása mellé a folyamatábra közös 

elkészítése és munkaközösségi elfogadása. A 

megyei iskolapszichológiai helyzetkép 

aktualizálása, és a szakirodalmi jegyzék 

frissítése.  

Felelős:  

munkaközösségi tagok, 

munkaközösség-vezető 

2. alkalom Szakmai műhelymunka – tervezés alatt 

- Csoportmódszerek bővítése: Gyermek-

pszichodráma, Élménypedagógia, 

Csoportdinamika (6). 

Felelős: munkaközösség-

vezető 
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3. alkalom Szakmai műhelymunka – tervezés alatt 

- Az iskolapszichológia és az egészségügy 

kapcsolata: szeretnénk meghívni egy 

gyermekpszichiátert, aki bemutatná nekünk, 

hogy mely jelenségek előfordulásakor kell 

mindenképpen az ő kompetenciájába tartozó 

ellátásba továbbítani a gyermekeket, 

fiatalokat (7,8). 

- Hiperaktivitás és autizmus más szemmel. 

Felelős: munkaközösség-

vezető 

 

3. A munkaközösség tagjai 

A munkaközösség állandó tagjai 

Szilágyi Edit JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény 

Borbás Erzsébet JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi 

Tagintézmény Jászapáti Telephely 

Szebeni Viola JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi 

Tagintézmény 

 JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi 

Tagintézmény 

Vincze Zsuzsanna JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi 

Tagintézmény 

Kovács Dóra JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

Bencsik Mária Bernadett JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri 

Tagintézmény 

Szabó Anita munkaközösség-

vezető 

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki 

Tagintézmény 

Kissné Szekeres Ibolya JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki 

Tagintézmény 

Magyarné Kovács Ildikó JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki 

Tagintézmény Újszászi Telephely 

Oláh Júlia JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi 

Tagintézmény 

Kóródi Anikó JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

Csíkné Gábli Erika JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi 

Tagintézmény Fegyverneki Telephely 

 

4. A 2015/2016. tanévben a munkaközösség szakmai célkitűzései (2) 

 A törvényi előírásoknak megfelelően – ahogyan többnyire az országos helyzetkép is ezt 

mutatja – az iskolapszichológiai hálózat kialakulása függetlenedik a pedagógiai 

szakszolgálattól. A pedagógiai szakszolgálati intézményben, mint iskolapszichológiai 

feladatellátás, alapvetően a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok 

munkájának összefogása és segítése, a koordinátori feladat marad. Továbbra is legfőbb 

célunk, hogy a fokozatosság elvét érvényesítve, kialakítsuk a megyében a tagintéményi 

iskolapszichológiai koordinációkat. A tavalyi tanévben ehhez már elkészítettük az 

óvoda- és iskolapszichológiai koordináció folyamatleírását, amit még a folyamatábrával 



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 89 

 
 

teszünk teljessé. Továbbá tapasztalatot szerzünk más megyék és a főváros koordinációs 

gyakorlatáról. Összegyűjtjük és összevetjük a jó gyakorlatokat.  

 Az iskolapszichológiai feladatellátáshoz kapcsolódó munkaközösségekkel való belső 

kapcsolatok bővítése. 

 Külső szakmai kapcsolatok építése – nyitni más intézmények felé pl. egészségügy, 

gyermekvédelem – szakmaközi együttműködés kialakítása.  

 A munkaközösség célja, hogy egy szakmai háttérbázist biztosítson a gyakorlati 

munkához. Cél a szakmai együttgondolkodás, a rendszeressé váló szakmai konzultációk, 

esetmegbeszélések biztosítása. 

 A szakmai műhelymunkák elsődleges célja és feladata, hogy Jász-Nagykun-Szolnok 

Megye nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó óvoda- és iskolapszichológusai 

számára biztosítsunk egy átfogó és összefogó szakmai hátteret (3), mivel a rendszerszintű 

iskolapszichológiai hálózat és a koordináció még alakulóban van.  A fórumokon teret 

adunk egymás szakmaiságának, specializációjának bemutatására, s nyomon követjük a 

szakterület új eredményeit, módszereit is. Legnagyobb hozadéka mégis az esetek 

átbeszélésének, tapasztalatok cseréjének van.   

 

5. A 2016/2017. tanévben a munkaközösségi feladatok ütemezése (tevékenység/feladat/téma, 

időpont/határidő, helyszín, felelős)  

 

Munkaközösségi feladatok 

 A szakmai fórumok programjának összeállítása, a felelősök és az időpontok kiválasztása.  

- Határidő: 2016. szeptember 

- Felelős: munkaközösségi tagok, munkaközösség-vezető 

 

 Az óvoda- és iskolapszichológiai koordináció folyamatleírása mellé a folyamatábra 

közös elkészítése (1, 2), és munkaközösségi szinten történő elfogadása. 

- Határidő: 2016. október 15. 

- Felelős: munkaközösség-vezető 

 

 A megyei iskolapszichológiai helyzetkép aktualizálása. 

- Határidő: 2016. október 

- Felelős: munkaközösségi tagok, munkaközösség-vezető 

 

 A tanév folyamán tervezzük a Hősök Tere tréning megszervezését (4). 

- Határidő: 2017. június 

- Felelős: Fügedi Petra iskolapszichológus, munkaközösség-vezető 

 

 Folyamatos esetmegbeszélések biztosítása – szakmai és mentálhigiénés segítségnyújtás 

egymásnak (8).  

- Határidő: folyamatos 

- Felelős: munkaközösség-vezető 

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

Módszertani Bázis rendezvényeinek figyelemmel kísérése, előadásainak ismertetése, 

illetve információinak átadása (1, 5, 7, 8) a beszámolókon keresztül. 

- Határidő: folyamatos 

- Felelős: munkaközösség-vezető 
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 Az Iskolapszichológiai Füzetekben és szakirodalmakban megjelenő új módszerek, 

kutatási eredmények nyomon követése, megismerése (1, 5, 8). A szakirodalmi jegyzék 

frissítése (1, 8).  

- Határidő: folyamatos 

- Felelős: munkaközösségi tagok, munkaközösség-vezető 

 

 A tanév végén a megvalósult célok, feladatok áttekintése, ez alapján az éves beszámoló 

elkészítése, továbbá a következő tanév munkájának tervezése, előkészítése. 

- Határidő: 2017. június 

- Felelős: munkaközösség-vezető 

 

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

Az iskolapszichológiai feladatellátáshoz kapcsolódó munkaközösségekkel való belső 

kapcsolatok megteremtése csak részben valósult meg, ezért a jövőben szorosabb 

munkakapcsolatot és több közös felületet tervezünk a tehetséggondozás és pályaválasztási 

tanácsadás munkaközösség szakembereivel, továbbá a tehetség koordinátorral (1, 7, 8).   

 

7. Az önértékelési csoport munkájában való részvétel  

Aktívan bekapcsolódunk az Intézményi Önértékelési Csoport munkájába (7). A 

munkaközösség (vezető) közreműködik a pedagógusok, a vezetők és az intézmény önértékelési 

folyamatába, valamint a szükséges dokumentumelemzések, kérdőíves felmérések végzésébe is.      

 

8. Egyéb tervezett programok, tevékenységek 

 A tanév folyamán tervezzük a Hősök Tere tréning megszervezését, amely kellő létszám 

esetén, Szolnokon valósulhat meg.  

 Szeretnénk közösen ellátogatni az óvoda- és iskolapszichológusok legfőbb szakmai 

fóruma, az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis által szervezett szakmai 

rendezvényre, vagy egyéb szakmai programra, konferenciára (8).  

 

 

 

VII.7.Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása és pályaválasztási 

tanácsadás összevont munkaközösség  

Császár István és Kondor Elek 

munkaközösség -vezetők 

 

A Kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása munkaközösség szakmai szerveződés. Tagjai a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok Tagintézményeit és Telephelyeit 

képviselik. A munkaközösség tagjai gyógypedagógusi vagy pszichológusi végzettséggel 

rendelkeznek, akik a kitűzött célokat elfogadják és azok elérése érdekében a közös munkában 

szívesen vesznek részt. Nyitottak, rugalmasak, együttműködők és a tudásukkal segítik a célok 

megvalósulását. A munkaközösség három tagja rendelkezik tehetséggondozási szakvizsga, vagy 

tehetséggondozó mestertanár végzettséggel. Egy kolléganő jelenleg végzi a kurzust. 

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

2013/2014. tanévtől ellátja a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai szakszolgálati 
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feladatot, amely a Székhelyintézményben működik. Munkaközösség tekintetében együtt 

tevékenykednek. 

 

1. Tagintézmények és telephelyek: 

Tagintézmény Munkatárs neve 

Jászberényi Tagintézmény Szebeni Viola 

Jászberényi Tagintézmény Jászapáti Telephelye Olenyik Karolina 

Karcagi Tagintézmény ……………………………. 

Kunhegyesi Tagintézmény Zsidóné Kádár Terézia 

Kunszentmártoni tagintézmény Ghyczy Tamás 

Mezőtúri Tagintézmény Csete Olga 

Székhelyintézmény 

Tehetséggondozó koordinátor 
Császár István 

Szolnoki Tagintézmény Muszkalay Hedvig 

Szolnoki Tagintézmény Újszászi telephely Dr. Korpásné Bakos Valéria 

Tiszafüredi Tagintézmény ………………………………. 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Szabó Judit 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki 

Telephelye 
Varga Mária 

Székhelyintézmény 

Pályaválasztási csoport 

Kondor Elek 

Nánásiné Dr. Horváth Edit 

Váczi Emese 

 

2. A munkaközösségi foglalkozások időpontjai: 
Tervezetten: másfél havonta, páratlan hét szerdai napokon, 13. 30-tól – 15. 30-ig. 

 

3. A munkaközösség céljai és feladatai a 2016/2017. tanévben: 

- A  JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozással kapcsolatos 

tevékenységének megismertetése a megye intézményeinek vezetőivel, pedagógusaival 

Pedagógus kompetenciák: 1, 3, 4, 7,  

- Szakmai kapcsolatok kialakítása a tehetséggondozásra érzékeny pedagógusokkal 

Pedagógus kompetenciák: 1, 2, 6, 7 

- Kapcsolatfelvétel a megye 55 Tehetségpontjával és megerősítése a Jász-Nagykun-

Szolnok Tehetségsegítő Tanáccsal 

Pedagógus kompetenciák:1, 5, 7, 

- Szakmai műhelyek működtetése tankerületenként, félévente egy-egy alkalommal 

Pedagógus kompetenciák: 1, 2, 3, 5, 7, 8. 

- Tehetség tanácsadásra lehetőség biztosítása pedagógusok, tanulók, szülők részére 

Pedagógus kompetenciák:1, 3, 4, 7. 

- A meglévő protokollok és tapasztalatok alapján a folyamatábra elkészítése. 

Pedagógus kompetenciák: 1. 

- A partnerek által tehetségesnek ítélt tanulók/gyermekek pszichológiai vizsgálatának 

megszervezése a székhelyintézményben vagy a tagintézményekben a lakóhely közeli 

szolgáltatás figyelembevételével 

Pedagógus kompetenciák:1, 3, 6, 7, 8. 
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- Pályaválasztási tanácsadás végzése a megye intézményeiben, együttműködés a tanulók 

képességstruktúrájának megállapításában 

Pedagógus kompetenciák:1, 3, 4, 7. 

- A tagintézményekben folyó munkáról beszámoló, a segítségnyújtás módjainak 

megkeresése 

Pedagógus kompetenciák: 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7. 

- Gyakorlati tehetségsegítés módjainak megtanulása, alkalmazása 

Pedagógus kompetenciák: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

- Javaslatok kidolgozása a tehetséggondozás intézményekben történő megvalósítására 

Pedagógus kompetenciák: 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

- Pályázatfigyelés a pályázatokban megjelenő lehetőségek kihasználása a szolgáltatási 

kínálat bővítésére 

Pedagógus kompetenciák: 1. 6. 

- Kapcsolatfelvétel más megyék szakszolgálatainak hasonló tevékenységet végző 

munkaközösségeivel, együttműködési lehetőségek keresése, Jó gyakorlatot átvétele, 

átadása 

Pedagógus kompetenciák:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

4. Célcsoportjaink:  

 Szakmai munkaközösségek, a tehetségkoordinátorok, a tehetségsegítők, tehetséges 

tanulókkal foglalkozó szakemberek, szülők és gyermekek. 

 

A munkaközösségi foglalkozások témái és időpontjai: 

 

 Időpont Tevékenység, téma A foglalkozás helyszíne 

1. 2016.09.28. A  munkaközösség megalakulása, célok, 

feladatok megbeszélése, (tehetség és 

pályaválasztás) Munkamegosztás a 

székhelyintézményben és a 

tagintézményekben dolgozók között. 

Munkaterv véglegesítése. 

Tanulók megismerésére technikák és 

módszerek, amelyeket a tagintézményekben 

is alkalmazhatnak. 

Vizsgálati eljárásrend összeállítása. 

A pályaválasztási tevékenység éves terve 

 

Székhelyintézmény 

Szolnok 

2. 2016.10.26. A Szakszolgálati intézmény pályázati 

tevékenysége a pályázatból adódó közös 

feladatok megbeszélése. 

Folyamatábra elkészítése 

A tehetséggondozó koordinátorok országos 

fórumáról beszámoló. 

A pályaválasztási tanácsadás menete. 

Székhelyintézmény 

Szolnok 
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3. 2016.11.23. Tanulók megismerésére technikák és 

módszerek 

Vizsgálati eljárásrend összeállítása 

A képességfejlesztés és a tehetséggondozás 

összefüggéseinek megvitatása a 

pályaválasztással foglalkozó kollégákkal. 

Kihelyezett foglalkozás a Szolnoki 

Széchenyi István Gimnáziumba. 

 

Szolnok 

4. 2017.02.15. Együttműködési lehetőség keresése más 

megyék hasonló tevékenységet végző 

munkaközösségével. Közös fogllakozás 

tartása 

Székhelyintézmény 

Szolnok 

5. 2017.03.29. A Magyar Tehetséggondozó Társaság és a 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége, valamint a Nemzeti Tehetség 

Program által tett ajánlások  a 

tehetséggondozás menedzselésére.  

Részvétel a Megyei Tehetségfejlesztési 

Konferencián. 

 

Szolnok 

6. 2017.05.10. Az elvégzett feladatok áttekintése, ebből 

azoknak a kiválogatása, amelyek a 

következő tanévben folytathatók, vagy 

továbbfejleszthetők. 

Székhelyintézmény 

Szolnok 

 
 

VII.8.Intézményi Önértékelési Munkaközösség  

Szabó Ildikó  

IÖM  munkaközösség-vezető 

 

1. Átalakulás, találkozók 

A 2016/2017-es tanévtől az önértékelési munkacsoport munkaközösséggé alakul. A szakmai 

találkozók ütemezése feladatfüggő, tervezetten félévente három alkalom. 

 

2. A munkaközösség tagjai    
A munkaközösség tagja ebben a tanévben minden tagintézmény-igazgató, telephelyvezető, 

munkaközösség-vezető valamint a közalkalmazotti tanács elnöke. A tagok a Főigazgatótól 

megbízó levelet kapnak a tevékenység folytatására.  

Bartusné Major Ágnes 

Bencsik Mária Bernadett 

Bukta Henrietta 

Gleviczky Marianna 

Zsoldos Erzsébet 

Imréné Cselóczki Andrea 
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Zsidóné Kádár Terézia 

Koczka Csabáné 

Szabó Judit  

Bogdán Evelin 

Barna Nelli 

Béres Lászlóné 

Pappné Szabó Gabriella 

Szabó Anita Zsuzsanna 

Császár István 

Czagány Bernadett 

Kondor Elek 

Matuszkáné Barta Mária. 

valamint a gyógytestnevelés munkaközösség leendő vezetője. 

 

3. Általános céljaink a tanévben: 

 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 

 iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez 

 

4. A tanévben prioritással bíró feladatok: 

 az intézményi önértékelés 2015/2016. éves elemeinek értékelése  

 a 2016/2017-es tanévre szóló éves önértékelési terv összeállítása 2016.08.31-ig 

 a Főigazgató vezetői önértékelésének előkészítése, elvégzése 2016.10.31-ig 

 a prioritásokkal kapcsolatos teendők  -  dokumentumelemzések, adminisztratív feladatok 

stb.  -  tervezése, megvalósítása, a szükséges korrekciók megtétele 

 

5. A tanév egyéb fontos feladatai: 

 az éves önértékelési tervbe kerülő pedagógusok, vezetők önértékelése 

 az intézményi önértékelés 2016/2017. éves elemeinek értékelése 

 online illetve papír alapon kitöltött kérdőívek összesítése 

 adatfeltöltés az OH felületére 

 felmerülő problémák, nehézségek, kérdések megvitatása, megoldási alternatívák keresése, 

korrekció 

 egyéb felmerülő feladatok 
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VIII.Tagintézmények munkatervei 

 

VIII.1.A JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény  

Koczka Csabáné  

mb. tagintézmény-igazgató 
 

 

1. Bevezetés 

A 2016/2017-es tanév újabb mérföldkő az intézményünk életében, már nem telephelyként, 

hanem tagintézményként működünk. Helyileg továbbra is a város központjában a Jászapáti 

Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium középiskolai 

telephelyének épületében a Hősök tere 9. szám alatt az I. emeleten végezzük a munkánkat.  

Reményeink szerint a tanév során jelentős változások történnek az intézmény életében. 

(Létszámbővítés, infrastruktúra-fejlesztés.) Ebben a tanévben is igyekszünk minden pedagógiai 

szakszolgálati feladatot ellátni, törekedve a szakmai megújulásra, fejlődésre, hiszen a sokirányú 

képzettség biztosítja a gyermek és család szükségleteihez rugalmasan igazodó változatos 

módszereket. (Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért) Az 

alapfeladataink közül a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása terén kibővítettük 

szolgáltatásainkat. A szakértői tevékenységet érintő határidőket továbbra is minden esetben 

igyekszünk tartani, tekintettel arra, hogy a szakértői vélemények szükségesek a gyermek 

további ellátásához, vagy az iskolakezdéshez, esetleg további vizsgálatokhoz. A feladatok 

átcsoportosítása és szakembereink munkájának rugalmas átszervezése szükséges ahhoz, hogy 

ebben a tanévben is meg tudjunk felelni a velünk szemben támasztott elvárásoknak. 

A tanév kiemelt szakszolgálati feladata a logopédia, így ez az év a ’Logopédia éve’ lesz. 

A gyermekek beszédfejlődésére kora gyermekkortól fontos odafigyelnünk. Ennek a 

legfontosabb időszaka 3 éves korig tart. Ekkor alakul ki a beszédészlelés, beszédmegértés, majd 

maga a beszédprodukció. 2-2,5 évesen vannak, akik már 300 szót, 3 évesen már 800-1000 szót 

használnak.  

Az igazi szókincsgyarapodás innen indul, melyben a legnagyobb segítség az otthoni 

környezet. Ingerszegény környezetben ugyanis nemcsak a szókincsfejlődés marad le, hanem a 

beszédfejlődés is megáll. A szülőknek tartott előadásokat, szülői értekezleteket, kiadványainkat 

ennek fontosságának hangsúlyozása céljából terveztük be a ’Logopédia éve’ keretében. 

A szülői beszédpélda, választékos szókincs befolyásolja a legjobban a gyermek beszéd és 

szókincsfejlődését. A beszédészlelési- és értési területek fejlesztéséért a szülő nagyon sokat 

tehet. Az igazi, élő, egymás felé forduló kommunikáció csodát tesz. Meg kell teremteni a 

meghitt egymásra figyelő pillanatokat, amikor a kommunikációnk nem háttértevékenység 

közben történik, hanem 100%-os egymásra figyelésről szól. A mese szerepe óriási, azon túl, 

hogy fejleszti a gyerekek képzelőerejét, figyelmét, fejleszti a szókincset, a nyelvtani 

rendszerben való tájékozódást.  

A beszédhiba nem tragédia, de nem tréfadolog. Komolyan kell venni. Későbbi tanulási 

zavarokat, pl. olvasás, írás tanulási nehézséget sok esetben elhúzódó, több hangra kiterjedő 

beszédhiba előz meg. Ezért fontos idejében felfigyelni a problémákra, és kezelni azokat. 
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A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

Jászapáti Tagintézmény által ellátott települések: 

Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászdózsa, Jászivány, Jászkisér, 

Jászladány, Jászszentandrás. 

 

Ezen településekhez 19 oktatási-nevelési intézmény tartozik, ahol nagy számban fordulnak elő 

magatartási és tanulási problémával küzdő gyermekek, tanulók. 

 

2. A tanév legfőbb célja továbbra is az, hogy a Jászapáti Pedagógiai Szakszolgálat törvényes 

működési rendje, a szakmai munka kívánalmaknak megfelelő minősége fennmaradjon 

oly módon, hogy a gyermekek, tanulók, a szülők, a pedagógusok, a köznevelési 

intézmények, a fenntartó elégedettségét váltsa ki. (Önértékelési kézikönyv:A vezető 

önértékelése; A vezető önértékelési területei 46.o. 1p.) 

 

2.1 Átláthatóság, ellenőrizhetőség, mérhetőség a feladatellátásban.  

 Munkaidő kihasználtság.  

 Teljesítmény és minőség folyamatos értékelése: minősítési eljárásra felkészülés.  

 Teljesítmény és minőség megjelenítése (publikációk, kiadványok).  

 

 2.2 Szakszerűség és hatékonyság (eredményesség) a munkavégzésben.  

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, feladatellátás.  

 Mérhető, számszerűsített munkateljesítmény kritériumok és azok teljesítése.  

 Pályázatok.  

 Minőségi munkavégzés.  

 A szolgáltatást igénybevevő gyermekek hatékony fejlesztése. 

 A partnerek megelégedésére törekvés. 

 A szakmai munka színvonalának megőrzése, lehetőség szerinti emelése, szakmai 

továbbképzéseken való részvétel, önképzés támogatása. 

 

2.3 Törvényesség a feladatellátásban.  

 

2.4 Esélyegyenlőség elve szerinti működés prioritásai:  

 Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűekre fókuszálás.  

 Fogyatékkal, betegségekkel élőkre fókuszálás.  

 Nehézségekkel küzdőkre fókuszálás. 

 

3. Tagintézményi céljaink: 

 Különálló épületbe való költözés 

 Kibővített szakszolgálati feladat (tehetséggondozás) sikeres beindítása 

 Külső kapcsolatok (védőnői hálózat, családsegítő) elmélyítése 

 

4. Szakértői bizottsági tevékenység 

 Szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll eljárások folyamatos ellenőrzése, 

fejlesztése 

 Jogszabályi változások nyomon követése, esélyegyenlőség biztosítása  

 Megyei Szakértői Bizottsággal való hatékony együttműködés  

 A vizsgálatok során a szülőnek adott tájékoztatás esetén kihangsúlyozzuk a szókincs, a 

beszédészlelés, beszédértés fontosságát mivel ez a tanév során kiemelt terület 
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5. Nevelési tanácsadás  

 Prevenciós tevékenység minél szélesebb körű kiterjesztése  

 A fejlesztő foglalkozásokon és terápiákon igyekszünk odafigyelni a tiszta beszédre és a 

szép kiejtésre 

 

6. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás  

 Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció megvalósítása  

 Lehetőségeinkhez mérten maximális szakmai segítségnyújtás a család kompetenciáinak 

erősítésében, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatásában  

 A védőnői és gyermekorvosi hálózattal való kapcsolattartás és együttműködés ápolása, a 

kapcsolatrendszer hatékonyságának növelése 

 A ’Szülői klub’ és tanácsadás során logopédusunk jó gyakorlatokkal látja el szülőket, 

mivel a beszédfejlesztésre már kora gyermekkorban nagy hangsúlyt kell fektetni 

 

7. Logopédiai ellátás  

 Az 5 éves gyermekek beszédállapotának felmérését szolgáló szűrővizsgálat felvételének 

folyamatos biztosítása  

 Rendszeres szülői értekezleten való részvétel az intézményekben, ill. fogadó-órák 

biztosítása a szülők és a pedagógusok részére a ’Logopédia éve’ keretében 

 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 kibővített szakszolgálati feladat (tehetséggondozás) megismertetése az intézményekkel 

és szülőkkel 

 

8. Személyi, tárgyi feltételek: 

2016. szeptember 1-én tagintézményünk alkalmazotti létszáma 6 fő.  

8.1 Az intézmény dolgozói: 

Az intézményben dolgozó főállású foglalkoztatott száma: 6 fő. 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 

 2 fő logopédus  

-     Szilák Zsófia 

-     Olenyik Karolina 

 2 fő tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus  

- Koczka Csabáné (mb. tagintézmény-igazgató) 

- Kisné Magyar Mária (mb. tagintézmény-igazgató helyettes) 

 1 fő klinikai gyermek-szakpszichológus  

- Borbás Erzsébet 

 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott:  

 1 fő szakszolgálati titkár 

- Mihályi Anna 

 

 Nem főállású dolgozók száma: 6 fő (tervezet) 

 Az elmúlt évben volt lehetőség arra, hogy óraadókkal biztosítsuk a gyógytestnevelés 

és korai gondozás terén ellátásra szoruló gyermekek fejlesztését. Az idei évre 

vonatkozóan is tervezzük gyógytestnevelők és gyógypedagógusok foglalkoztatását, 

amint megtörténik az engedélyeztetés. 
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Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak:  

 2 fő gyógypedagógus 

- Kovácsné Tóth Magdolna (szomatopedagógus, tanulásban akadályozott szakos 

gyógypedagógus) 

- Gulyásné Balla Ágnes (tiflopedagógus, tanulásban akadályozott szakos 

gyógypedagógus) 

 3 fő gyógytestnevelő 

- Veleczki János 

- Urbán Ferenc 

- Szilágyiné Bánlaki Gabriella 

 1 fő takarítónő 

 

8.2 Tárgyi feltételek 

A pedagógusok munkafeltételei a kezdeti induláshoz (2015. szeptember) képest javultak, de 

még sok területen hiányosak. A kollektíva által készített dekorációnak köszönhetően kellemes 

munkakörülmények között dolgozhatunk. Az épületben tanuló középiskolások helytelen 

magatartásukkal rontják a rólunk alkotott képet az ellátásunkban részesülő szülők és gyermekek 

körében. Emellett komoly nehézséget jelent, hogy az épület nem akadálymentes, így a 

mozgáskorlátozottak nem tudnak feljutni az emeletre. A tárgyi feltételek (fejlesztő eszközök) 

optimalizálása folyamatos feladatot jelent, melyhez reméljük ebben a tanévben több támogatást 

kapunk a fenntartótól. Számítógép parkunk hiányos (még 2 db laptopp-ra lenne szükségünk), 

az INYR kötelező vezetése miatt nélkülözhetetlen a korszerű, gyors számítástechnikai 

eszközök megléte. A számítógépeken kívül szeretnénk saját internet hozzáférést, mert jelenleg 

Wifi-n keresztül csatlakozunk a középiskola vonalához. A múlt tanévben a munkaügyi 

ellenőrzés során az irodai helység világításának javítására és az irodai szék cseréjére tettek 

javaslatot a szakemberek melyre nem került sor, szeretnénk, ha ebben a tanévben ezek 

megvalósulnának. 

 

9. A Jászapáti Tagintézmény tanév során megvalósítandó feladatai: 

9.1 Szakértői Bizottsági tevékenység 

Az év folyamán két főállású gyógypedagógus (heti 10 óra), egy megbízásos gyógypedagógus 

(heti 8 órában) és intézményünk pszichológusa (heti 10 óra) végzi majd a vizsgálatokat. A 

tervezett óraszámok az év során egyéb feladatok (korai fejlesztés, pszichés terápia) miatt 

várhatóan folyamatosan változni fognak. Az elmúlt tanévben nagyon sok Járási Hivatali eljárást 

indítottunk mivel a szülők nem hozták be gyermeküket vizsgálatra, ezért most tervezzük, hogy 

külső helyszínen (a gyermek intézményében) is bonyolítunk le vizsgálatokat. 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés (Ki? Mikor?) 

1. Statisztika 

elkészítése 

2016. 

szeptember 

30. 

szakalkalmazotti 

közösség 

mb. tagintézmény-igazgató 

2016. szeptember 30. 

2. Szakértői vizsgálat 

iránti kérelmek 

áttekintése, a 

vizsgálati igények 

besorolása, 

intézmények 

értesítése a 

2016. 

szeptember 

1-2017. 

augusztus 

31. 

mb.tagintézmény-

igazgató 

pszichológus 

mb. tagintézmény-igazgató 

2016. szeptember 1-2017. 

augusztus 31. 

folyamatos 
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vizsgálat 

időpontjáról 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 7.p) 

3. BTMN 

diagnózissal 

rendelkező tanulók 

kontroll-

vizsgálatának 

tervezése, 

lebonyolítása 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 6.p) 

2016.novem

ber 7- 2017. 

május 30. 

mb.tagintézmény-

igazgató, helyettes, 

pszichológus 

mb. tagintézmény-igazgató 

2016.november 7- 2017. 

május 30. 

folyamatos 

4. Iskolai életmódra 

való alkalmassági 

vizsgálatok 

kérelmeinek 

bekérése 

2017.január 

30. 

mb.tagintézmény-

igazgató, helyettes, 

mb. tagintézmény-igazgató 

2017.január 30. 

5. Iskolai életmódra 

való alkalmassági 

vizsgálatok 

ütemezése, 

lebonyolítása 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 1., 2., 

4.p) 

2017.márciu

s 

17. 

mb.tagintézmény-

igazgató, helyettes, 

pszichológus,  

Gulyásné Balla 

Ágnes (megbízásos 

gyógypedagógus) 

mb. tagintézmény-igazgató 

2017.március 

31. 

6. Szakértői 

vizsgálatok 

elvégzése, 

vélemények 

készítése, INYR 

vezetése 

2016. 

szeptember 

1-2017. 

augusztus 

31. 

szakalkalmazotti 

közösség,  

Gulyásné Balla 

Ágnes (megbízásos 

gyógypedagógus) 

mb. tagintézmény-igazgató 

2016. szeptember 1-2017. 

augusztus 31. 

folyamatos 
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(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 1., 2., 

3.,4.p) 

7. Év végi statisztika 

elkészítése 

- Naplók, 

dokumentumok 

lezárása 

- Éves munka 

értékelése, 

beszámoló 

elkészítése 

- Leltárak 

ellenőrzése 

2017. június 

15. 

szakalkalmazotti 

közösség 

Gulyásné Balla 

Ágnes (megbízásos 

gyógypedagógus) 

mb. tagintézmény-igazgató 

2017. június 15. 

8. A következő év 

kontroll vizsgálati 

kérelmek bekérése 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 7.p) 

2017.június 

30. 

mb. tagintéz-

mény-igazgató 

 

mb. tagintézmény-igazgató 

2017. június 30. 

 

9.2 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás, ami régebben a szakszolgálatok fő „profilja” volt intézményünkben 

jelentősen háttérbe szorult, vagyis sokkal kevesebb gyermek pszichológiai terápiáját és 

fejlesztését tudjuk biztosítani, amíg nem történik létszámbővítés. Ezen a területen főállású 

pszichológusunk és gyógypedagógusunk foglalkozik a gyermekekkel. 

A pszichológiai vizsgálatok, terápiák, tekintettel arra, hogy ezek egyéni órák, kevés gyerek 

ellátását teszik lehetővé. Mégis évről-évre egyre növekvő igényt, alapvető emberi szükséglet 

(pszichés egészség) kielégítését végzik kollégánk. Sok esetben a szülővel való interjú, 

beszélgetés a legfőbb kulcsa a megoldásnak. A csoportos pszichoterápiák is hatékonyak 

lennének, de ezek beindítása egy pszichológussal nem lehetséges. 

A képességfejlesztő foglalkozásokon, a tanév elején elvégzett prevenciós célú szűrővizsgálat 

alapján terápiára javasolt óvodás gyermekek vesznek részt, valamint azon gyermekek, akik 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek.  A fejlesztő foglalkozásokon 

komplex részképesség fejlesztés mellett iskola-előkészítés is történik. A kognitív képességek 

fejlesztése mellett nagy hangsúlyt helyezünk a szociális érettség (feladattudat, feladattartás stb.) 

kialakítására is, ezáltal elősegítjük a zökkenőmentes iskolakezdést a foglalkozásokra járó 

gyermekek számára.  
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Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés (Ki? 

Mikor?) 

1. Prevenciós célú 

szűrővizsgálatról a 

Jászság óvodáinak 

tájékoztató levél 

küldése  

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 7.p) 

 

2016. augusztus 

26. 

gyógypedagóg

usok, 

pszichológus 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016.augusztus 26. 

2. A pszichológiai 

terápiák 

megkezdése, napló, 

INYR vezetése 

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 

2.,4.p) 

 

2016. szeptember 

1. - 2017. 

augusztus 31. 

 pszichológus mb. tagintézmény-

igazgató 

folyamatos (3 havonta) 

3. Prevenciós célú 

szűrővizsgálat 

lebonyolítása 

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 3.p) 

2016. szeptember 

31. 

gyógypedagóg

usok, 

pszichológus 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016. szeptember 31 

4. Statisztika 

elkészítése 

2016. szeptember 

31. 

gyógypedagóg

usok, 

pszichológus 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016. szeptember 31 

5. A 

képességfejlesztés

ben résztvevő 

(BTMN 

diagnózissal 

rendelkező, 

kiszűrt) 

2016. október 7. gyógypedagóg

us 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016. október 7. 
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gyermekcsoportok 

beosztása, egyéni 

fejlesztési tervek 

elkészítése, 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 1.p)  

a gyógypedagógus 

órarendjének 

kialakítása 

6. A 

képességfejlesztő 

terápiák 

megkezdése, napló, 

INYR vezetése 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 2.,4., 

5.p) 

2016. október 7. gyógypedagóg

us 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016. október 14. 

7. Nyílt hét 

szervezése 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 7.p) 

2017. február 24. gyógypedagóg

us 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2017. február 24 

8. Év végi statisztika 

elkészítése 

- Naplók, 

dokumentumok 

lezárása 

- Éves munka 

értékelése, 

beszámoló 

elkészítése 

   (Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

2017. június 15. gyógypedagóg

us, 

pszichológus 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2017. június 15. 
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pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 

6.p) 

-Leltárak 

ellenőrzése 

 

9.3 Korai fejlesztés, oktatás és gondozás; fejlesztő nevelés 

A korai fejlesztést, gondozást úgy tervezzük, hogy e tanévben intézményünk egy főállású 

gyógypedagógusa és logopédusa, valamint 2 fő megbízott szakember (1 fő tiflopedagógus-

gyógypedagógus, 1 fő szomatopedagógus-gyógypedagógus) végzi elsősorban a szakszolgálat 

intézményében jelenleg 5 gyermek esetében. 

Az óraszámok aktuális alakulását a korai fejlesztésbe bekapcsolódó és kilépő gyermekek aránya 

határozza meg.  A korai fejlesztés és gondozás a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján, egyéni fejlesztési tervre építve valósul meg, amelyet a szülővel ismertetünk; a 

foglalkozásokat egyéni fejlesztési naplókban dokumentáljuk.  

A szülőkkel és az egyéb szakemberekkel nagyon fontos a rendszeres kapcsolattartás, mivel 

jelentős eredményeket csak közös munkával érhetünk el. Ebben a tanévben szeretnénk a 

szülőknek több segítséget adni, ezért rendszeres tanácsadást biztosítunk valamint „Szülői klub” 

beindítását tervezzük. A korai fejlesztés feladatának ellátásához szükséges infrastrukturális és 

tárgyi feltételek továbbra is igen szerények, ennek bővítésére, fejlesztésére reméljük több 

lehetőségünk lesz a tanév során. 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés (Ki? 

Mikor?) 

1. A korai fejlesztés 

megtervezése, 

szülők kiértesítése, 

tájékoztatása 

tanácsadás, Szülői 

klub időpontjáról, 

statisztikai adatok  

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 7.p) 

2016. 

augusztus 22. 

Kisné Magyar 

Mária 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016. augusztus 26.  

2. Egyéni fejlesztési 

tervek elkészítése 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 1.p) 

2016. 

szeptember 

1., 

folyamatos 

Kisné Magyar 

Mária,  

Szilák Zsófia, 

Kovácsné Tóth 

Magdolna, 

Gulyásné Balla 

Ágnes 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016. szeptember 1., 

folyamatos  

3 havonta 
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napló, INYR 

vezetése 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 2.p) 

3. Kapcsolat felvétel a 

védőnői hálózattal 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 7.p)  

2016. 

szeptember 1. 

Kisné Magyar 

Mária 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016. szeptember 1. 

4. Az ellátás 

megvalósítása 

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 4.p) 

 

2016. 

szeptember 

1.-

2017.auguszt

us.31. 

folyamatos 

Kisné Magyar 

Mária,  

Szilák Zsófia, 

Kovácsné Tóth 

Magdolna, 

Gulyásné Balla 

Ágnes 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016. szeptember 1.-

2017.augusztus.31. 

folyamatos 

5. Szülői klub 

beindítása 

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 7.p) 

 

2016. október 

4-től 

folyamatos 

havi 1x 

Kisné Magyar 

Mária,  

Szilák Zsófia, 

Kovácsné Tóth 

Magdolna, 

Gulyásné Balla 

Ágnes 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016. októbertől 

folyamatos  

6. Konzultáció, 

tanácsadás 

szülőknek 

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 3.p) 

 

2016. október 

11-től 

folyamatos 

havi 3x 

Kisné Magyar 

Mária,  

Szilák Zsófia, 

Kovácsné Tóth 

Magdolna, 

Gulyásné Balla 

Ágnes 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016. októbertől 

folyamatos 
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7. A felülvizsgálati 

dokumentáció 

elkészítése, 

megküldése a  

szakértői 

bizottságoknak 

(Önértékelési 

kézikönyv: A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 6.p) 

 

2017. január 

31. 

Kisné Magyar 

Mária,  

Szilák Zsófia, 

Kovácsné Tóth 

Magdolna, 

Gulyásné Balla 

Ágnes 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2017. január 31. 

8. Terápiás 

tevékenységek 

egyeztetése 

• Fejlesztési tervek 

kiegészítése 

 

(Önértékelési 

kézikönyv: A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 1.p) 

 

2017. február 

10. 

Kisné Magyar 

Mária,  

Szilák Zsófia, 

Kovácsné Tóth 

Magdolna, 

Gulyásné Balla 

Ágnes 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2017. február 10. 

9. Tanév végi 

értékelőlapok 

elkészítése, 

A terápiás 

fejlesztések 

eredményeinek 

összegzése 

Év végi statisztika 

elkészítése 

- Naplók, 

dokumentumok 

lezárása 

- Éves munka 

értékelése, 

beszámoló 

elkészítése 

- A felülvizsgálati 

dokumentáció 

elkészítése, 

megküldése a  

2017. június 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. június 

30. 

Kisné Magyar 

Mária,  

Szilák Zsófia, 

Kovácsné Tóth 

Magdolna, 

Gulyásné Balla 

Ágnes 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2017. június 15. 

2017. június 30. 
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szakértői 

bizottságoknak 

    (Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 

6.p) 

- Leltárak 

ellenőrzése 

- A nyári 

időszakra 

felkészülés 

- Szülők 

tájékoztatása 

 

9.4 Logopédiai ellátás 

Intézményünk 2 főállású logopédusa ebben a tanévben is „nagy fába vágja a fejszéjét”,7 

település 11 óvodai-, 8 település 10 oktatási intézményében végzi a munkáját. Az elmúlt évek 

tapasztalata az, hogy egyre nagyobb számban vannak beszédhibás gyermekek. A terápiás órákat 

mindkét kolléganő igyekszik változatosan felépíteni, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek, legyen 

kedvük a foglalkozásokon részt venni. A beszéd fejlesztésén kívül a kollégák foglalkoznak az 

egyébként gyengébben működő képességterületek fejlesztésével is.  

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés (Ki? 

Mikor?) 

1. Szűrő vizsgálatok 

előkészítése 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 1.p) 

2016. június 30. logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2016.június 30. 

2. Logopédiai 

szűrések 

lebonyolítása az 

érintett köznevelési 

intézményekben, 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 7.p) 

2016.szeptember1

5. 

logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2016.szeptember15 
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szűrővizsgálatok 

statisztikáinak 

elkészítése 

3. A szakmai 

munkaközösség 

munkájába való 

bekapcsolódás-

előadás a Szól-e 

eljárásról 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 8.p) 

2016. szeptember 

28. 

logopédusok 

(Olenyik 

Karolina-

előadás) 

- 

4.  A részletes 

logopédiai 

vizsgálatok 

elvégzése az 

előzetes 

felterjesztések és a 

szűrés alapján 

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 4.p) 

2016.október 14. logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2016.október 14 

5. Logopédiai 

csoportok 

megszervezése, 

logopédusok 

órarendjének 

kialakítása 

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 5.p) 

2016.október 17. logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2016.október 17. 

6. Előadás a 

szülőknek a tiszta 

beszéd 

fontosságáról a 

későbbi tanulási 

zavarok 

2016. október 18. Olenyik 

Karolina 

- 
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megelőzése 

kapcsán 

Iskolaérett-e a 

gyermekem? –

szakmai napon’ 

Logopédia éve’ 

keretében 

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 7.p) 

7. Az új tanév 

adminisztrációjána

k elvégzése: 

beiratkozások, 

forgalmi naplók 

vezetése, haladási 

naplók kitöltése, 

INYR vezetése, 

logopédiai terápiák 

megkezdése. 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 2.p)  

2016. október 31. logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2016. október 31 

8. Tájékoztató 

anyagok készítése 

pedagógusoknak, 

szülőknek-

’Logopédia éve’ 

keretében 

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 7.p) 

2016.november 

25. 

logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2016.november 25. 

9. Rajzverseny kiírása 

az óvodások és 1. 

osztályosok között 

Logopédia címmel-

2016.november 

25. 

logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2016.november 25. 
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’Logopédia 

éve’keretében 

10. Szülői értekezlet 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 3.p) 

2016/2017 tanév 

folyamatos 

logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2016/2017 tanév 

folyamatos 

11. Fogadóóra 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 3.p)  

2017. január 23-27 

2017.március 27-

31 

logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2017. január 23-27 

2017.március 27-31 

12. Pedagógusok 

tájékoztatása a 

féléves munkáról 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 3.p)  

2017. január 30. logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2017. január 30. 

13. Nyílt hét 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 3.p)  

2017. február 20-

24 

logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2017. február 20-24 

14. A járás védőnőivel 

való szakmai 

konzultáció: 

-beszédindítás 

témában-

’Logopédia éve’ 

keretében 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

2017. március 6. logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2017. március 6. 
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önértékelési 

területei 20.o. 7.p) 

15. Szülők, 

pedagógusok 

tájékoztatása a 

gyermekek terápiás 

fejlődéséről 

• Terápiás 

tapasztalatok(Önér

tékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 3.p) 

2017.május 22-26 logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2017.május 22-26 

16. A terápiában részt 

vett gyerekek 

minősítése 

• Év végi statisztika 

elkészítése 

• Naplók, 

dokumentumok 

lezárása 

• Éves logopédiai 

munka értékelése, 

beszámoló 

elkészítése 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 6.p) 

• Leltárak 

ellenőrzése 

2017. június 15. 

2017. augusztus 

31. 

logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2017. június 15. 

2017. augusztus 31. 

17. A következő évi 

szűrővizsgálatokho

z óvodáktól adatok 

bekérése 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 7.p) 

 

2017. június 30. logopédusok mb. tagintézmény-

igazgató 

2017. június 30. 
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9.5 Gyógytestnevelés 

A gyógytestnevelés ebben a tanévben előreláthatólag 4 intézményben, 3 fő megbízási 

szerződéssel foglalkoztatatott gyógytestnevelővel (Jászalsószentgyörgyön a Szent György 

Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában, Jászapátin a Szent Imre 

Katolikus Általános Iskolában, Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola 

és Kollégiumban és a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában) fog elindulni. 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés (Ki? 

Mikor?) 

Megjegyzés 

1. Gyógytestnevelő

kkel való 

kapcsolatfelvétel 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 

7.p) 

2016. 

augusztus 

26. 

mb. 

tagintézmény-

igazgató 

mb. 

tagintézmény-

igazgató 

2016.augusztus 

26. 

- 

2. Az ellátásra 

szorulók 

névsorának 

összesítése 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 

1.p) 

2016.szep

tember 2. 

gyógytestnevelő

k 

mb. 

tagintézmény-

igazgató 

2016.szeptembe

r 2. 

- 

3. Órarend 

kialakítása, a 

foglalkozások 

megkezdése, 

végzése 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 

2.,3., 4.,5.p) 

2016.szep

tember 9. 

gyógytestnevelő

k 

mb. 

tagintézmény-

igazgató 

2016.szeptembe

r 9. 

A 

főigazgatóság 

és a fenntartó 

engedélyének 

függvényébe

n 

4. Napló, INYR 

vezetése 

(Önértékelési 

kézikönyv: A 

folyamato

s 

gyógytestnevelő

k 

mb. 

tagintézmény-

igazgató 

folyamatos 

- 
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pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 

2.p) 

5. Havi 

elszámoláshoz 

dokumentáció 

leadása a 

tagintézményben 

munkavég

zést 

követő 

hónap 1. 

hete 

gyógytestneve--

lők 

mb. 

tagintézmény-

igazgató 

munkavégzést 

követő hónap 1. 

hete 

- 

6. Tanév végén 

naplók leadása, 

tanulók 

értékelése 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 

6.p) 

2017.júni

us 15. 

gyógytestneve-

lők 

mb. 

tagintézmény-

igazgató 

2017.június 15. 

- 

 

9.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

A tehetséggondozást ebben az évben új, kibővített formában végezzük intézményünkben. A 

feladattal egy logopédus kolléganő (Olenyik Karolina) és pszichológusunk (Borbás Erzsébet) 

lett megbízva, akik rugalmas munkaátszervezéssel fogják elvégezni a munkát ezen a területen, 

heti 1-1 órában melyeket szükség szerint tömbösítve (kéthetente 2 órában) tartanak majd a 

kollégák max. 6 fővel. 

 

Ssz

. 

Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés (Ki? 

Mikor?) 

1. A terület 

gondozásával 

megbízott szakmai 

team összeállítása 

• A feladatok 

kijelölése 

• Kapcsolatfelvétel 

az intézményekkel 

Tájékoztató levél 

küldése Jászapáti 

Oktatási 

Intézményeinek 

(Önértékelési 

kézikönyv: A 

pedagógus 

2016. augusztus 31. mb. tagintézmény-

igazgató 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016. augusztus 31. 
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önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 7.p) 

2. Diagnosztikai 

protokoll 

előkészítése 

A feladat 

ellátásához 

szükséges 

eszközök, 

információk 

gyűjtése 

(Önértékelési 

kézikönyv:A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 1.p) 

• Együttműködés az 

intézményekkel 

2016. szept. 1., 2. 

hete 

pszichológus, 

logopédus 

mb. tagintézmény-

igazgató, megyei 

tehetségkoordinátor 

2016.szept.16. 

3. A beérkező 

kérelmek 

feldolgozása, 

kapcsolatfelvétel 

oktatási 

intézményekkel 

szülőkkel 

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 2.p) 

2016. szept. 3., 4. 

hete 

pszichológus, 

logopédus 

mb. tagintézmény-

igazgató, megyei 

tehetségkoordinátor 

2016.szept.30. 

4. Diagnosztika-

tesztek, kérdőívek-, 

szakvélemények 

készítése 

(Önértékelési 

kézikönyv: A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 4.p) 

 

2016. október 3.-

2017. január 31. 

pszichológus, 

logopédus 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016. október 3.-

2017. január 31. 

havonta egyszer 
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5. A tevékenységbe 

bekapcsolódó 

intézményekben a 

feladatellátás 

megkezdése az 

igények mentén. 

Terápia-önismereti 

csoport 

2017. február 1.-

május 31. 

pszichológus, 

logopédus 

mb. tagintézmény-

igazgató, megyei 

tehetségkoordinátor 

2017. február 1.-

május 31. havonta 

egyszer 

6. A megsegítésben 

részesített 

gyermekek 

esetmegbeszélése 

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 7.p) 

2017. február 28. pszichológus, 

logopédus 

mb. tagintézmény-

igazgató, megyei 

tehetségkoordinátor 

2017. február 28. 

7. Konzultáció a 

gondozásba vett 

gyermekek 

pedagógusaival, 

szüleivel 

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 3.p)  

2017. február 1.-

május 31. havonta 

1x 

pszichológus, 

logopédus 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2017. február 1.-

május 31. havonta 

egyszer 

8. Szülők, 

pedagógusok 

tájékoztatójának 

megszervezése, 

lebonyolítása  

• A gyermekek 

eredményeinek, 

fejlődésének 

értékelése 

(Önértékelési 

kézikönyv :A 

pedagógus 

önértékelése; A 

pedagógus 

önértékelési 

területei 20.o. 

3.,7.p)  

 

2017. május 31. pszichológus, 

logopédus 

mb. tagintézmény-

igazgató, megyei 

tehetségkoordinátor 

2017. május 31. 
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9. Év végi statisztika 

elkészítése 

Eredmények 

rögzítése, 

visszajelzés 

szülőknek, 

intézményeknek 

• Naplók, 

dokumentumok 

lezárása 

• Éves munka 

értékelése, 

beszámoló 

elkészítése 

• Leltárak 

ellenőrzése 

2017. június 15. pszichológus, 

logopédus 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2017. június 15. 

 

 

9.7 Általános szakszolgálati feladatok időterve 

 

Ssz

. 

Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés (Ki? 

Mikor?) 

1. Alakuló értekezlet 2016.augusztus 22. mb. tagintézmény-

igazgató 

- 

2. Munkaköri 

leírások, 

megbízási 

szerződéssel 

alkalmazott 

munkatársak 

aktualizálása 

2016.augusztus 31. mb. tagintézmény-

igazgató 

- 

3. A fő tevékenységek 

működési 

folyamatainak 

megtervezése 

2016.augusztus 31. mb. tagintézmény-

igazgató 

- 

4. Tanévindító 

értekezlet 

2016.szeptember 1. mb. tagintézmény-

igazgató 

- 

5. Munkavégzéshez 

szükséges 

eszközök, anyagok 

számbavétele, lista 

készítése 

2016.szeptember 

31. 

szakalkalmazotti 

közösség 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016.szeptember 

31. 

6. Tagintézményi 

folyamatszabályozá

sok aktualizálása 

Intézményi 

folyamatszabályozá

sok szem előtt 

2016.szeptember 

31. 

szakalkalmazotti 

közösség 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016.szeptember 

31. 
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tartásával, azokhoz 

igazodva 

7. Szakmai 

munkaközösségekb

e a delegáltak 

névsorának 

véglegesítése 

2016. szeptember 

31. 

mb. tagintézmény-

igazgató 

- 

8. Önértékelő 

munkacsoport 

munkájában való 

részvétel 

2016/2017 tanév 

folyamatos 

mb. tagintézmény-

igazgató 

- 

9. Szülői 

értekezleteken való 

részvétel a 

Jászapáti járás 

köznevelési 

intézményeiben 

igény szerint 

2016/2017 tanév 

folyamatos 

szakalkalmazotti 

közösség 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016/2017 tanév 

folyamatos 

10. A Jászapáti járás 

köznevelési 

intézményvezetőin

ek tájékoztató 

fórum szervezése 

igény szerint 

2016/2017 tanév 

folyamatos 

mb. tagintézmény-

igazgató 

- 

11. Szakmai 

kapcsolattartás a 

jászsági 

köznevelési 

intézményekkel, az 

intézmény 

partnereivel 

2016/2017 tanév 

folyamatos 

mb. tagintézmény-

igazgató 

- 

12. Pedagógusok 

munkájának 

segítése az integrált 

oktatásban, 

szakértői és 

szakterületi 

szakvélemények 

értelmezése, 

aktuális 

nyomtatványok 

eljuttatása az 

érintettekhez. 

2016/2017 tanév 

folyamatos 

szakalkalmazotti 

közösség 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016/2017 tanév 

folyamatos 

13. Írásos beszámoló a 

pedagógusok 

munkájáról, az I. 

félév értékelése 

 

2017.január 20. mb. tagintézmény-

igazgató 

- 
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14. I. félévi értekezet 

megtartása 

 

 

2017.január 24. mb. tagintézmény-

igazgató 

- 

15. Továbbképzési 

program, 

beiskolázási terv 

készítése, 

elfogadása 

2017.március mb. tagintézmény-

igazgató 

- 

16. Tanévi statisztikák 

elkészítése 

2017.június 15. szakalkalmazotti 

közösség 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2017.június 15. 

17. Év végi szöveges 

beszámolók 

elkészítése 

2017.június 15. szakalkalmazotti 

közösség 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2017.június 15. 

18. Tanévzáró 

értekezlet 

2017.június 20. mb. tagintézmény-

igazgató 

- 

 

10. A szakértői tevékenység keretén belül az éves hivatalból történő felülvizsgálatok időterve: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézményének 

ütemterve egy tervezet, a feltüntetett időpontok tájékoztató jellegűek, melyek szükség szerint, 

indokolt esetben változhatnak 

 

Ssz. 

Vizsg. 

időp. 

 

Intézmény neve 

 

Intézmény címe 

 

Fő 

1. 11.07. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola 

5130 Jászapáti, 

Damjanich út 2. 

2 

2. 11.08. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola 

5130 Jászapáti, 

Damjanich út 2. 

2 

3. 11.14. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola 

5130 Jászapáti, 

Damjanich út 2. 

2 

4. 11.15. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola 

5130 Jászapáti, 

Damjanich út 2. 

2 

5. 11.21. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola 

5130 Jászapáti, 

Damjanich út 2. 

2 

6. 11.22. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola 

5130 Jászapáti, 

Damjanich út 2. 

2 

7. 11.28. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola 

5130 Jászapáti, 

Damjanich út 2. 

2 

8. 11.29. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola 

5130 Jászapáti, 

Damjanich út 2. 

1 

9. 11.29. Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5130 Jászapáti, István 

Király út 12. 

1 

10. 12.05. Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5130 Jászapáti, István 

Király út 12. 

2 

11. 12.06. Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

 

5130 Jászapáti, István 

Király út 12. 

2 
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12. 12.12. Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5130 Jászapáti, István 

Király út 12. 

2 

13. 12.13. Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5130 Jászapáti, István 

Király út 12. 

2 

14. 12.19. Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5130 Jászapáti, István 

Király út 12. 

2 

15. 12.20. Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5130 Jászapáti, István 

Király út 12. 

2 

16. 01.09. Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5130 Jászapáti, István 

Király út 12. 

2 

17. 01.10. Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5130 Jászapáti, István 

Király út 12. 

1 

18. 01.10. Szent György Katolikus Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

5054 

Jászalsószentgyörgy, 

Rákóczi út 1. 

1 

19. 01.16. Szent György Katolikus Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

5054 

Jászalsószentgyörgy, 

Rákóczi út 1. 

2 

20. 01.17. Szent György Katolikus Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

5054 

Jászalsószentgyörgy, 

Rákóczi út 1. 

2 

21. 01.23. Szent György Katolikus Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

5054 

Jászalsószentgyörgy, 

Rákóczi út 1. 

2 

22. 01.24. Csete Balázs Általános Iskola 5137 Jászkisér, Petőfi 

út 1. 

2 

23. 01.30. Csete Balázs Általános Iskola 5137 Jászkisér, Petőfi 

út 1. 

2 

24. 01.31. Csete Balázs Általános Iskola 5137 Jászkisér, Petőfi 

út 1. 

2 

25. 02.06. Csete Balázs Általános Iskola 5137 Jászkisér, Petőfi 

út 1. 

2 

26. 02.07. Csete Balázs Általános Iskola 5137 Jászkisér, Petőfi 

út 1. 

2 

27. 02.13. Csete Balázs Általános Iskola 5137 Jászkisér, Petőfi 

út 1. 

2 

28. 02.14. Jászsági Általános Iskola Bozóky János 

Általános Iskolai Tagintézménye 

5122 Jászdózsa, 

Széchenyi út 9. 

2 

29. 02.20. Jászsági Általános Iskola Gerevich 

Aladár Általános Iskolai Tagintézménye 

5142 Alattyán, Szent 

István út 21. 

2 

30. 02.21. Jászsági Általános Iskola Gerevich 

Aladár Általános Iskolai Tagintézménye 

5142 Alattyán, Szent 

István út 21. 

2 

31. 02.27. Jászsági Általános Iskola Gerevich 

Aladár Általános Iskolai Tagintézménye 

5142 Alattyán, Szent 

István út 21. 

2 

32. 02.28. Jászsági Általános Iskola Gerevich 

Aladár Általános Iskolai Tagintézménye 

5142 Alattyán, Szent 

István út 21. 

2 

33. 03.06. Jászsági Általános Iskola Gerevich 

Aladár Általános Iskolai Tagintézménye 

5142 Alattyán, Szent 

István út 21. 

1 
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34. 03.06. Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, 

Kossuth tér 3. 

1 

35. 03.07. Alattyáni Óvoda 5142 Alattyán, Szent 

István út 12. 

2 

36. 03.13. Cifrapalota Óvoda és Bölcsődei 

Intézmény 

5054 

Jászalsószentgyörgy, 

Rákóczi út 15. 

2 

37. 03.14. Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 5055 Jászladány, 

Petőfi út 11-13. 

2 

38. 03.20. Önálló Óvodai Intézmény 5130 Jászapáti, Fő tér 

2. 

2 

39. 03.21. Önálló Óvodai Intézmény 5130 Jászapáti, Fő tér 

2. 

1 

40. 03.21. Jászsági Általános Iskola Petőfi Sándor 

Általános Iskolai Tagintézménye 

5143 Jánoshida, Iskola 

út 2. 

1 

41. 03.27. Jászsági Általános Iskola Petőfi Sándor 

Általános Iskolai Tagintézménye 

5143 Jánoshida, Iskola 

út 2. 

2 

42. 03.28. Jászsági Általános Iskola Petőfi Sándor 

Általános Iskolai Tagintézménye 

5143 Jánoshida, Iskola 

út 2. 

2 

43. 04.03. Jászsági Általános Iskola Petőfi Sándor 

Általános Iskolai Tagintézménye 

5143 Jánoshida, Iskola 

út 2. 

2 

44. 04.04. Jászsági Általános Iskola Petőfi Sándor 

Általános Iskolai Tagintézménye 

5143 Jánoshida, Iskola 

út 2. 

2 

45. 04.10. Kunráth Sándor Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5136 Jászszentandrás, 

Mártírok út 23. 

2 

46. 04.11. Kunráth Sándor Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5136 Jászszentandrás, 

Mártírok út 23. 

2 

47. 04.17. Kunráth Sándor Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5136 Jászszentandrás, 

Mártírok út 23. 

2 

48. 04.18. Kunráth Sándor Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5136 Jászszentandrás, 

Mártírok út 23. 

2 

49. 04.24. Kunráth Sándor Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5136 Jászszentandrás, 

Mártírok út 23. 

1 

50. 04.24. Szászbereki Kolping Katolikus 

Általános Iskola Jászladányi 

Tagintézménye 

5055 Jászladány, 

Baross u. 2. 

1 

51. 04.25. Szászbereki Kolping Katolikus 

Általános Iskola Jászladányi 

Tagintézménye 

5055 Jászladány, 

Baross u. 2. 

2 

52. 05.08. Szászbereki Kolping Katolikus 

Általános Iskola Jászladányi 

Tagintézménye 

5055 Jászladány, 

Baross u. 2. 

1 

53. 05.08. Jászladányi Móra Ferenc Általános 

Iskola 

5055 Jászladány, 

Hősök tere 7. 

1 

54. 05.09. Jászladányi Móra Ferenc Általános 

Iskola 

5055 Jászladány, 

Hősök tere 7. 

2 

55. 05.15. Jászladányi Móra Ferenc Általános 

Iskola 

5055 Jászladány, 

Hősök tere 7. 

2 
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56. 05.16. Jászladányi Móra Ferenc Általános 

Iskola 

5055 Jászladány, 

Hősök tere 7. 

2 

57. 05.22. Jászapáti Gróf Széchenyi István 

Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola 

és Kollégium 

5130 Jászapáti, Vasút 

út 2. 

2 

58. 05.23. Jászapáti Gróf Széchenyi István 

Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola 

és Kollégium 

5130 Jászapáti, Vasút 

út 2. 

2 

59. 05.29. Jászapáti Gróf Széchenyi István 

Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola 

és Kollégium 

5130 Jászapáti, Vasút 

út 2. 

2 

60. 05.30. Jászapáti Gróf Széchenyi István 

Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola 

és Kollégium 

5130 Jászapáti, Vasút 

út 2. 

1 

 

11. Team megbeszélések terve 

Az elmúlt év hagyományát követve a TEAM megbeszélések ebben a tanévben is minden héten, 

kedden 13-14.30-ig lesznek megtartva, melyeknek témáját az aktualitások, tervezett 

programok, tevékenységek határozzák meg. 

 

12. Fórumok  (Önértékelési kézikönyv: A pedagógus önértékelése; A pedagógus önértékelési 

területei 20.o. 1.,8.p): 

 

Megnevezés-helyszín Dátum Résztvevő neve 

Logopédia konferencia 2016/2017 tanév Szilák Zsófia, Olenyik Karolina 

Korai gondozás 

konferencia 

2016/2017 tanév Kisné Magyar Mária 

 

Továbbképzések (Önértékelési kézikönyv :A pedagógus önértékelése; A pedagógus 

önértékelési területei 20.o. 1., 8.p): 

 

Megnevezés-helyszín Dátum Résztvevő neve 

Szól-e tanfolyam-Szolnok 

’Logopédia éve’ keretében 

2016.08.25. Szilák Zsófia 

Közoktatás vezetői 

szakvizsga-Eger 

2016/2017 tanév Koczka Csabáné 

Nyelvlökéses nyelés 

terápiája-’Logopédia éve’ 

keretében 

2016/2017 tanév  Olenyik Karolina 

Alapozó terápia-’Logopédia 

éve’ keretében 

2016/2017 tanév Olenyik Karolina 

Fonológiai tudatosság 

tanfolyam-’Logopédia éve’ 

keretében 

2016. 09. 23. Szilák Zsófia, Olenyik 

Karolina 

 

13. Tervezett saját műhelymunkák: 

Megnevezés-helyszín Dátum Résztvevők 
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Iskolaérett-e a gyermekem? 

(Játékos vetélkedő, 

Logopédia előadás)-Jászapáti 

2016. október alkalmazotti közösség 

 

14. Tagintézmény nyitvatartási rendje, ügyeleti beosztása: 

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó 

tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). 

Tanítási szünetek a tanítási évben: 
Őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő). 

Téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd). 

Tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda). 

 

A működés rendje: 

A szakszolgálat működése folyamatos működési rendben, a tanév rendjéhez igazodva zajlik a 

15/ 2013. (II. 26.) EMMI rendelet 34. § alapján. 

Az ügyfélfogadás rendje: 

Hétfő – Csütörtök: 8:00 – 16:30 

Péntek: 8:00 – 14:00 

 

Ügyeleti beosztás: 

A tagintézmény működése folyamatos, az ügyfélfogadás rendje szerint a mb. tagintézmény-

igazgató látja el az ügyeletet, a távollétében a helyettes, vagy az arra kijelölt főállású kolléga. 

 

15. Tervezett tanácsadások: 

Korai fejlesztés, oktatás és gondozás: 

- 2016. október 11-től folyamatos havi 3x 

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

- 2017. február 1-május 31. havonta egyszer 

 

Vezetői belső ellenőrzési terv (Önértékelési kézikönyv: A vezető önértékelése, A vezető 

önértékelés területei 46.o.1.p.)  

Ellenőrzött terület Felelős Határidő Ellenőrzést végző 

tanügyi 

dokumentumok: 

-órarend 

-haladási napló 

-nyilvántartási 

tasakok 

-egyéni fejlesztési 

lapok 

szakalkalmazottak 2016. október 14. 

2017. január 31. 

2017. április 28. 

 

mb. tagintézmény-

igazgató 

elektronikus 

nyilvántartás 

szakalkalmazottak 2016/2017 

tanévben 

folyamatos 

(kéthetente) 

mb. tagintézmény-

igazgató 

feladat-ellátási helyek 

felszereltségeinek, 

mb. tagintézmény-

igazgató 

2016.október 20. mb. tagintézmény-

igazgató 
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munkafeltételeinek 

ellenőrzése 

 

intézményi munkaterv 

megvalósulása 

szakalkalmazottak 2016/2017 

tanévben 

folyamatos 

(havonta) 

mb. tagintézmény-

igazgató 

munkarend, munkaidő, 

Jelenléti ív 

szakalkalmazottak 2016/2017 

tanévben 

folyamatos 

(havonta) 

mb. tagintézmény-

igazgató 

Óralátogatások 

Gyógytestnevelési 

foglalkozás 

 

Óralátogatások 

Logopédiai ellátás 

 

Óralátogatások 

Nevelési tanácsadás 

 

 

gyógytestnevelő 

 

 

 

logopédusok 

 

 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

 

2016.október 31. 

 

 

 

2016. november 31. 

 

 

2016. december 16. 

mb. tagintézmény-

igazgató 

Tanév végi 

dokumentáció 

szakalkalmazottak 2017. június 15. mb. tagintézmény-

igazgató 

 

16. Egyéb: 

Kapcsolataink (Önértékelési kézikönyv: A vezető önértékelése, A vezető önértékelés területei 

46.o.5.p.)  

 

Belső kapcsolatok: 

A szakalkalmazotti létszám nem változott. Ebben a tanévben – az előző évekhez hasonlóan – a 

főállású kollegák mellett, az igények kielégítéséhez további óraadó munkatársak szakmai 

segítségére is szükség van. A nehézségekből (státuszhiány, leterheltség) adódóan ebben a 

tanévben is különös figyelmet kell szentelni a jó munkahelyi légkör megtartására. Közös 

programokkal, csapatépítő kirándulásokkal tervezzük elősegíteni, valamint célunk fenntartani 

a jó hangulatot, egészséges munkakapcsolatokat kiépíteni, megtartani. 

 

Külső kapcsolatok: 

Az elmúlt tanévekhez hasonlóan nyitottak vagyunk minden intézményi kezdeményezésre, ami 

erősítheti, hatékonyabbá teheti munkakapcsolatunkat. Igyekszünk minél intenzívebb 

kapcsolatot kialakítani a járás nevelési-oktatási intézményeivel. Nevelési értekezleteken, szülői 

értekezleteken való részvételünkkel is segítjük ezt a munkát. 

Intézményünk településén (Jászapáti) szeretnénk, ha még jobban megismernének bennünket az 

itt lakók, ezért tervezzük, hogy részt veszünk a közösségi életben pl. Babfőző verseny. 

 

Egyéb szakmai feladatok: 

A Jászapáti Tagintézmény főállású kollégái szívesen vállalnak olyan feladatokat, mely 

intézményrendszerünk működését segíti, illetve emeli annak színvonalát: 

- logopédus hallgatók mentorálását, vagy szükség esetén gyakorlatvezetést (Olenyik Karolina) 

- pályázatírás (Olenyik Karolina, Kisné Magyar Mária, Koczka Csabáné) 
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- a kutatásokban való részvétel (Olenyik Karolina, Szilák Zsófia) 

Vezetőként ebben a tanévben is igyekszem kollégáimat szakmailag (tanácsadás, továbbképzés, 

szakirodalom) és emberileg is minden területen támogatni, segíteni, a feladatok kiosztásánál a 

képességeket, leterheltséget figyelembe venni a megvalósíthatóság érdekében. (Önértékelési 

kézikönyv :A vezető önértékelése, A vezető önértékelés területei 46.o.2.p.) Munkám során 

igyekszem a kollégákat is bevonni az intézmény vezetésébe mellyel a csapatmunka 

hatékonysága tovább növekedhet, valamint építő jelleggel fogadom a személyemet érintő 

kritikát az intézmény sikeres működése érdekében. (Önértékelési kézikönyv :A vezető 

önértékelése, A vezető önértékelés területei 46.o.3.,4.p.)  

 A szakszolgálat szolgáltatásait igénybe vevőknél kiemelt figyelmet érdemel továbbra is, hogy 

a szakemberek szakszerűen, az etikai előírásokat betartva nyújtsanak segítséget, mellyel 

hozzájárulnak a kliensek fejlődéséhez, további életútjuk támogatásához. A kliensek mellett 

fontos az őket körülvevő környezet (oktatási intézmény, család) támogatása is, melyre a tanév 

során több lehetőséget is biztosítunk konzultáció, tanácsadás, fogadó óra, nyílt nap, szülői 

értekezlet, Szülői klub formájában a hozzánk fordulóknak. (Önértékelési kézikönyv :A vezető 

önértékelése, A vezető önértékelés területei 46.o.1.p.)  

Az új tanévet változásokra, kihívásokra nyitottan, jogszabályi követelményeket és az intézmény 

arculatát szem előtt tartva kezdjük meg. 

 
 

 

VIII.2.A JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény  

Bartusné Major Ágnes  

tagintézmény-igazgató 
 

 

1. Pedagógiai szakszolgálati általános célok:  
Célunk a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás törvényességi és rendeletben meghatározott 

szabályozók szerinti működés biztosítása, határidők betartása, a dokumentáció pontos vezetése.  

A JNSZMPSZ SZMSZ-e értelmében az egységes működési filozófiának, valamint a 

diagnosztikai és terápiás feladatok szakmai elvárásainak való megfelelés. (2. Az intézményi 

jövőkép és az intézményi dokumentumokban megfogalmazott alapelvek célrendszere a vezetői 

pályázatban megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak. 4. Olyan tanulási 

környezet kialakítása, ahol az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a tanulási folyamatot 

támogató rend jellemzi (például mindenki által ismert szabályok betartatása).  

 

2. Pedagógiai szakszolgálati tagintézményi speciális célok: 

A 2016/2017-es tanév egy stabil szakmai csapattal és új tervekkel, célokkal indul és reméljük, 

mindenki a maga szakmai ismereteivel, lendületével a legmagasabb szinten tudja majd az egész 

tanév során megtartani és megvalósítani a célkitűzéseit.  

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

munkafolyamatok újragondolása és új feladatok megtervezése is időszerűvé vált. 

Tagintézményünk célja a hozzánk forduló, segítséget kérő szülők, pedagógusok, gyermekek 

bizalommal, feltétel nélküli elfogadással való segítése, és az elhivatott, magas színvonalú 

munkavégzés biztosítása. A tagintézményünk által végzett szakszolgálati feladatok minden 

igénybevevő kliens számára elérhetővé tétele. Ennek érdekében a gyermekek lakóhelyén, 

nevelési-oktatási intézményében biztosítani a feladatellátást, valamint tagintézményünkben 
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megteremteni a feltételeket. Jó kapcsolatok ápolása (fenntartó, székhelyintézmény, működtető, 

partnerek), az intézményi kapcsolatrendszer bővítése. (1. Részt vétel az intézmény 

dokumentumainak megalkotásában, az alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. A 

vezető irányításával a kliensek értékelése közös alapelveinek és követelményeinek az 

intézményben való kialakítása, melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg.) 

Célunk a logopédiai tevékenység profiljának bővítése, a szülők hatékonyabb bevonása a 

terápiába, ezért szülői értekezlettel, nyílt szakmai nappal, előadásokkal, tanácsadással 

ösztönözzük őket a gyermekükkel való otthoni foglalkozásra. Terápiás tevékenységünkben 

túlnyomó többségben pöszeterápiát végzünk. Erre van a legnagyobb igény. Ugyanakkor egyre 

több gyermek küzd beszédészlelési, beszédmegértési nehézséggel, egyre többször találkozunk 

nyelvlökéses nyeléssel, amelyek kezelése nagyon fontos. Célunk kiterjeszteni a logopédiai 

tevékenységet a kamasz korosztályra is. Ennek érdekében terveink között szerepel 

beszédtechnika csoportok indítása általános iskolásoknak (felső tagozat) és középiskolásoknak. 

Ebben a tanévben kiemelt célkitűzés a logopédus kollégák elméleti és gyakorlati ismereteinek 

bővítése, lehetőséget adva szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvételre, 

maximálisan kihasználva a logopédiai munkaközösség adta lehetőségeket is. Tervezzük, hogy 

minden logopédus megtanulja a „Szól-e?” logopédiai szűrőeljárás használatát, mely által 

egységessé válik az óvodás gyermekek szűrővizsgálata. 

A tájékoztató előadások tartása, melyek célja, hogy megtörténjen intézményünk részéről az a 

szakmaközi nyitás, mellyel még személyesebbé tehetjük a feladatok, problémák megoldását a 

közös gondolkodással (pl. gyermekjóléti szolgálat munkatársai, pedagógusok, óvónők, szülők 

stb.). (5. Az intézményi pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében 

kommunikációs eszközök, csatornák működtetése.)  

 

3. Pedagógiai szakszolgálati tagintézmény rövid bemutatása:  

 

3.1 Személyi feltételek: 

Folyamatos feladat a humán erőforrás szinten tartása, illetve bővítése, mivel ügyviteli 

alkalmazottunk nyugdíjba vonult, 1 fő logopédus szülési szabadságát tölti. A logopédiai, 

valamint az ügyviteli tevékenység zavartalan ellátása érdekében egy fő újonnan alkalmazott 

logopédus kolléga és 1 fő szakszolgálati titkár 2016. augusztusban megkezdhetik munkájukat. 

Fontos feladat az új kollégák beilleszkedésének segítése. Nagy jelentőségű, hogy lehetőséget 

kaptunk új logopédus kolléga alkalmazására, mert a nagy szakmai tapasztalattal bíró 

kollégákkal együtt, speciális képzettségi révén mind a korai fejlesztésben, mind a logopédiai 

tevékenység profiljának bővítésében jelentős mértékben segíti a feladatellátás hatékonyságát.  

 

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

2016/2017-es tanévben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 

 

 6 fő logopédus (ebből 1 fő vezetői feladatokat lát el, 1 fő GYED-en lévő kolléga) 

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

 2 fő pszichológus  

 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 1 fő szakszolgálati titkár 

 

 

A 2016/2017-es tanévre tervezett megbízási szerződéssel foglalkoztatottak:  

1 fő konduktor, 1 fő mozgásterapeuta, akik megbízási szerződéssel végzik munkájukat a korai 

gondozás területén. (4. Emberi erőforrás stratégia kialakítása. 5. Az intézmény vezetése 
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hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és 

tárgyi erőforrások biztosítása érdekében.) 

 

Létszám Végzettség 

3 fő oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, 1 fő 

szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen) 

1 fő klinikai gyermek-szakpszichológus 

1 fő tanácsadó szakpszichológus 

1 fő hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár és tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott 

pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen) 

1 fő gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus 

(gyógypedagógiai szakterületen), jelenleg GYESEN van 

1 fő gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, 

szakvizsgázott pedagógus (egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés 

szakterületen) 

1 fő gyógypedagógus, logopédia szakirányon, jelenleg GYESEN van 

1 fő gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus 

(gyógypedagógiai szakterületen) 

1 fő oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 

1 fő gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája, logopédia 

szakirányon 

1 fő szakszolgálati titkár 

 

3.2 Tárgyi feltételek: 

Tagintézményünk 20 éve költözött jelenlegi helyére a város szívébe. Ez a megközelíthetőség 

szempontjából nagyon fontos. Eredeti funkciója öregek napközi otthona volt, ebből kifolyólag 

nem felel meg maradéktalanul a megnövekedett pedagógiai szakszolgálati feladatellátás 

kritériumainak (kevés a helyiség, a korai fejlesztés, Ayres terápia, „csoportozás” feltételei nem 

adottak). Az épületben jelenleg öt terápiás/vizsgáló, egy tanári, egy tagintézmény-

igazgatói/ügyviteli iroda, egy szociális és egy mosdó helyiség található. Sajnos nem vagyunk 

abban az ideális helyzetben, hogy minden kollégának külön szobája legyen, de megfelelő 

munkaszervezéssel próbáljuk a helyhiányt megoldani. Nagyon fontos lenne azonban egy 

tornaszoba, ahol a korai fejlesztés, pszichodráma csoportok vezetése kényelmesen, 

balesetmentesen folyhatna. Hiába vannak megfelelően képzett szakemberek, ha a terápiához 

szükséges mozgásfejlesztő eszközöket nem tudjuk elhelyezni, felszerelni sehová. Az elmúlt 

években az intézmény vezetője igyekezett úgy gazdálkodni, illetve a kiírt pályázati 

lehetőségekkel élni, hogy lehetővé tegye a gördülékeny munkavégzést, rendszeresen megújítva 

eszköztárunkat. Igyekszünk a meglévő fejlesztő eszközökre, tesztekre vigyázni, állagukat 

megőrizni, de mivel állandó használatban vannak, óhatatlanul amortizálódnak.  

Munkavégzésünk elengedhetetlen eszköze az intézményi szolgálati autó, mely hétfőtől 

péntekig maximális kihasználtsággal működik. Igyekszünk a tanév elején a vidéki 

feladatellátást úgy megszervezni, hogy mind az intézmények, mind a szülők igényeit is 

figyelembe véve minden érintett gyermekhez eljusson szakszolgálatunk szolgáltatása. Külön 

nehézséget jelent számunkra, hogy a kilenc település intézményeibe történő eljutás 

térségünkben tömegközlekedéssel nehezen megoldható, így a kollégák saját autóikat is 

használják a munkavégzéshez. Eszközellátottságunk közepes szintűnek mondható, mely abból 

is adódik, hogy az előző fenntartásból maradt használható fénymásoló, nyomtató, illetve az 
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EDUCATIO pályázata révén hozzájutottunk két multifunkciós nyomtatóhoz és egy új 

laptophoz. Számítógépes parkunk így három használható laptopból és két asztali számítógépből 

áll. (5. Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a 

fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében.) 

 

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

szakszolgálati alapfeladatokat. Ellátási körzetünkbe a Jászberényi járás települései tartoznak, 

melyek a következők: 

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

Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor.  

 

3.3 A pedagógiai szakszolgálati tagintézmény általános, a tanév során megvalósítandó 

feladatai:  

Mindennapi munkánkat meghatározza és a továbbiakban is követendő a Főigazgatói pályázat 

vezetői programjában megfogalmazott négy alappillér; a jogszerűség, egységesség, 

szakszerűség, költséghatékonyság messzemenő szem előtt tartása.  

A feladatok elosztása, a felelősök, határidők meghatározása személyekre lebontva lehetővé 

teszi a munkatársak egységesebb leterheltségének megvalósítását, valamint a feladatok 

megvalósításáról való számot adást. Ehhez elengedhetetlen a pontos tervezés, a megvalósulás 

folyamatos ellenőrzése, az ezen a téren kialakult jó gyakorlat továbbvitele, folytatása, 

fejlesztése.  

Mind a logopédia, mind a nevelési tanácsadás keretein belül fontos feladat a prevenció. Ennek 

érdekében a tanév elején szűrővizsgálatokat végzünk, amely eredményeként elkezdődik a 

gyermekek fejlesztése. A tevékenységek során fontos az új vizsgáló eljárások megismerése, 

alkalmazása (Szól-e? szűrőeljárás, Kanizsai féle iskolai életmódra való fejlettség 

megállapítása), valamint az eddigi szakmai színvonal megtartása. Lényeges a kollégák számára 

biztosítani a szakmai fejlődés lehetőségét, illetve a kiégés megelőzését. Ennek érdekében 

konferenciát, szakmai napot, csapatépítő kirándulást tervezünk.  

 

A munkatervben megjelenő tagintézmény-vezető vezetői kompetenciák: 

 A tagintézményi pedagógiai szakszolgálati tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai 

vezetése és operatív irányítása  

 A tagintézmény folyamatos változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és operatív 

irányítása  

 Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 Az tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

 

Ssz Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés Megjegyzés 

1. Tanévindító 

értekezlet 

 

2016. aug. 

22. 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

2.A feladatok 

tervezése során a 

szakalkalmazotti 

közösség 

bevonásával a célok 

elérésének 

értékelése, és a 

szükséges lépések 
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meghatározása, 

célok vagy feladatok 

módosítása.  

4.A munkatársak 

felelősségének, 

jogkörének és 

hatáskörének 

egyértelmű 

meghatározása, 

felhatalmazás adása.  

2. Megbízási 

szerződéssel 

alkalmazott 

munkatársak 

aktualizálása 

 

2016. aug. tagintézmény-

igazgató 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

5.Az intézmény 

vezetése 

hatáskörének 

megfelelően 

hatékony 

együttműködés a 

fenntartóval az 

emberi, pénzügyi és 

tárgyi erőforrások 

biztosítása 

érdekében.  

3. Munkavégzéshez 

szükséges eszközök, 

anyagok 

számbavétele, lista 

készítése, 

nyomtatványok 

beszerzése 

 

2016. aug. tagintézmény-

igazgató 

 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

5.Az intézmény 

vezetése 

hatáskörének 

megfelelően 

hatékony 

együttműködés a 

fenntartóval az 

emberi, pénzügyi és 

tárgyi erőforrások 

biztosítása 

érdekében. 

4. A fő tevékenységek 

működési 

folyamatainak, 

különös tekintettel a 

logopédiára, 

átvizsgálása az előző 

évi tapasztalatok 

alapján 

 

2016. 

szept. 1. 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

1.A szakszolgálati 

tevékenységek - 

diagnosztika, terápia, 

fejlesztés, 

tanácsadás, 

gondozás, oktatás -, 

tervezett, komplex 

pedagógiai 

folyamatként való 

kezelése.  

5. Tagintézményi 

folyamatszabályozás

ok elkészítése 

különös tekintettel a 

logopédiára az 

Intézményi 

folyamatszabályozás

2016. 

szept. 1. 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

2.A stratégiai célok 

eléréséhez szükséges 

feladatmeghatározás

ok pontosak, 

érthetőek, a 

feladatok 

végrehajthatók.  
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ok szem előtt 

tartásával, azokhoz 

igazodva 

 

6. 

 

Partneri 

elégedettségmérés 

bevezetése a 

pedagógiai 

szakszolgálati 

tevékenységet 

igénybe vevő 

partnerek körében 

 

2016. 

szept. 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

1.Az intézményi 

működést 

befolyásoló 

azonosított, 

összegyűjtött, 

értelmezett mérési 

adatok, eredmények, 

partneri 

visszajelzések 

felhasználása a 

stratégiai 

dokumentumok 

elkészítésében, az 

intézmény jelenlegi 

és jövőbeli 

helyzetének 

megítélésében, a 

szakszolgálati 

tevékenység 

szervezésében és 

irányításában.  
 

7. Tájékoztató anyag 

készítése 

tagintézményünkről, 

eljuttatása 

partnereinkhez 

 

2016. 

szept. 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

 

5. Az intézményi 

pozitív kép 

kialakítása és a 

folyamatos 

kapcsolattartás 

érdekében 

kommunikációs 

eszközök, csatornák 

működtetése. 

 

8. Szakmai 

munkaközösségek 

team munkájába való 

bekapcsolódás, a 

foglalkozásokon való 

részvétel. 

folyamatos szakalkalmazottak tagintézmé

ny-

igazgató 

 

4. A belső 

tudásmegosztás 

különböző 

formáinak 

szorgalmazása. 

 

9. Önértékelő 

munkacsoport 

munkájában való 

részvétel  

 

folyamatos munkacsoport 

tagjai 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

3. A szakmai 

önértékelés 

modelljeinek és 

eszközeinek 

ismerete, 

eredményeinek. 

felhasználása.  
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10. Heti rendszerességgel 

team, a logopédia 

évében kiemelten 

logopédiai témájú 

belső 

tudásmegosztással 

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

1.A kollégákkal a 

korszerű, hatékony, 

eredményes 

szakszolgálati 

tevékenységgel 

kapcsolatos 

információk 

megosztása, a bejövő 

adatok, eredmények 

elemzése, és a 

szükséges szakmai 

tanulságok levonása. 

3.Vezetői munkával 

kapcsolatban a 

kollégák 

véleményének 

számbavétele.  

11. Szülői értekezleteken 

való részvétel a 

Jászberényi járás 

köznevelési 

intézményeiben igény 

szerint 

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

5.Személyes 

részvétel a partnerek 

képviselőivel és a 

partnereket 

képviselő 

szervezetekkel 

történő 

kapcsolattartásban 

12. Konferencia 

szervezése a 

tagintézmény 

megalakulásának 30. 

évfordulója 

alkalmából   

2016. 

október 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

4. A belső 

tudásmegosztás 

különböző 

formáinak 

szorgalmazása.  

13. INYR folyamatos 

feltöltése 

 

folyamatos szakalkalmazottak tagintézmé

ny-

igazgató 

 

5. A szabályos, 

korrekt 

dokumentáció 

elvárása.  

14. Központi (októberi) 

statisztika elkészítése 

 

2016. okt. 

15. 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

5. A szabályos, 

korrekt 

dokumentáció 

elvárása. 

15. Szakmai 

kapcsolattartás a 

jászsági köznevelési 

intézményekkel, az 

intézmény 

partnereivel 

 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

5.Személyes részt 

vétel a partnerek 

képviselőivel és a 

partnereket 

képviselő 

szervezetekkel 

történő 

kapcsolattartásban 
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16. Szakmai fórumokon 

való részvétel 

lehetőségek szerint  

(pl. Logopédiai 

Napok,  

Magyar Logopédusok 

Szakmai Szövetsége 

stb.) 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

2.Folyamatos 

informálás a 

kollégákat és az 

intézmény partnereit 

a megjelenő 

változásokról, 

lehetőség biztosítása 

számukra az önálló 

információszerzésre 

(konferenciák, 

előadások, egyéb 

források).  

17. Írásos beszámoló a 

pedagógusok 

munkájáról, az I. 

félév értékelése 

 

2017. 

jan.15. 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

1.Beszámoló kérése 

a kliensek mérésén 

alapuló egyéni 

teljesítmények 

összehasonlításáról, 

változásáról. 

Elvárás, hogy a 

tapasztalatokat 

felhasználják a 

kliensek fejlesztése 

érdekében  

18. I. félévi értekezet 

megtartása 

 

2017. jan. tagintézmény-

igazgató 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

2.Folyamatos 

nyomon követése a 

célok 

megvalósulásának.  

A feladatok 

tervezése során a 

szakalkalmazotti 

közösség 

bevonásával a célok 

elérésének 

értékelése, és a 

szükséges lépések 

meghatározása, 

célok vagy feladatok 

módosítása.  

19. Továbbképzési 

program, 

beiskolázási terv 

készítése, elfogadása 

 

2017. 

március 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

4.A továbbképzési 

program, 

beiskolázási terv 

megfelelése az 

intézmény szakmai 

céljainak, valamint a 

munkatársak 

szakmai 

karriertervének.  
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20. „Kirándulás 

Beszédországba” 

címmel logopédiai 

szakmai nap tartása 

Jászfényszaru Város 

óvodájában. 

 

2017. 

június 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

4. Az intézményen 

belüli 

együttműködések 

kezdeményezése, 

szervezése és 

ösztönzése. 

21. Tanévi statisztikák 

elkészítése 

 

2017. jún. 

15. 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

5. A szabályos, 

korrekt 

dokumentáció 

elvárása. 

22. Év végi szöveges 

beszámolók 

elkészítése 

 

2017. jún. 

15. 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

1.Beszámoló kérése 

a kliensek mérésén 

alapuló egyéni 

teljesítmények 

összehasonlításáról, 

változásáról. Elvárás 

a tapasztalatok 

felhasználása a 

kliensek fejlesztése 

érdekében.  

23. Tanévzáró értekezlet 2017. jún. 

15. 

tagintézmény-

igazgató 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

1. Az intézményben 

a fejlesztő célú 

visszajelzés beépül a 

pedagógiai 

kultúrába.  

24. Csapatépítő 

kirándulás 

2017. 

június 23. 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

tagintézmé

ny-

igazgató 

 

3.Nyugodt 

munkavégzésre 

alkalmas pozitív 

klíma és támogató 

kultúra 

megteremtése 

 

4. Szakértői bizottsági tevékenység 

A szakértői bizottság feladata a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek, tanulók vizsgálata, szakértői vélemény készítése, szükség esetén fejlesztő 

foglalkozás, terápia szervezése. 

A sajátos nevelési igény gyanúja esetén a gyermek/tanuló megyei szakértői bizottsághoz való 

irányítása. 

Az egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelés és minősítés alóli felmentési kérelmek alapján 

vizsgálatot végez és a szakértői véleményben erre vonatkozóan javaslatokat fogalmaz meg. 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítására vizsgálatokat végez. 

 

S 

sz. 
Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés 

1. Szakértői vizsgálat iránti 

kérelmek áttekintése, a 

vizsgálati igények 

besorolása, kielégítése 

folyamatos 

 

tagintézmény-

igazgató, szakmai 

helyettes 

gyógypedagógusok 

tagintézmény-

igazgató 
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2. BTMN diagnózissal 

rendelkező tanulók 

kontroll-vizsgálatának 

tervezése, lebonyolítása 

folyamatos 

 

tagintézmény-

igazgató,  

szakmai helyettes 

gyógypedagógusok 

tagintézmény-

igazgató 

 

3. Iskolai életmódra való 

alkalmassági vizsgálatok 

kérelmeinek bekérése 

2017. január 30. 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

4. Iskolai életmódra való 

alkalmassági vizsgálatok 

ütemezése, lebonyolítása 

 

2017. február 

15. 

 

2017. március 

30. 

tagintézmény-

igazgató, 

gyógypedagógusok,p

szichológusok 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

5. Szakértői vizsgálatok 

végzése, szakértői 

vélemények elkészítése 

folyamatos 

 

gyógypedagógok, 

pszichológusok, 

logopédusok 

tagintézmény-

igazgató 

 

6. Partneri elégedettségmérés 

bevezetése a szakértői 

tevékenységben részesülő 

gyermekek szülei körében 

2016 

szeptembertől 

gyógypedagógok, 

pszichológusok, 

logopédusok 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

 

5. Nevelési tanácsadás 

Nevelési tanácsadás keretén belül a pszichológusok egyéni, illetve csoportos terápia keretében 

pszichés gondozást, a gyógypedagógusok preventív célú szűrővizsgálat elvégzése után 

képességfejlesztést végeznek. 

 

Ssz

. 

Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés 

1. Részképesség-szűrés 

lebonyolítása az érintett 

óvodai intézményekben 

2016. október 1. 

 

gyógypedagógusok 

pszichológusok 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

2. A részképesség-szűrés 

statisztikájának elkészítése 

2016. október 2. 

 

gyógypedagógusok 

pszichológusok 

tagintézmény-

igazgató 

3.  Képességfejlesztésben 

résztvevő 

gyermekcsoportok 

megszervezése, a 

gyógypedagógusok 

órarendjének kialakítása 

2016. október 5. 

 

gyógypedagógusok 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

4. A képességfejlesztő 

terápiák megkezdése, 

vezetése 

folyamatos 

 

gyógypedagógusok 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

5. Nyílt hét szervezése 

 

2017. február 

 

gyógypedagógusok 

 

tagintézmény-

igazgató 

6. Pszichés gondozásra 

jelentkezők behívásának 

ütemezése és a terápiák 

megkezdése 

2016. októbertől 

folyamatos 

 

pszichológusok 

 

tagintézmény-

igazgató 
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7. Csoportos foglalkozások 

tájékoztatójának 

elkészítése, csoportok 

megszervezése, 

foglalkozások megkezdése 

2016. 

szeptember-

október 

pszichológusok 

gyógypedagógusok 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

8. Szakértői tevékenységben 

való részvétel 

(intelligencia vizsgálatok, 

iskolaérettségi 

vizsgálatok) 

ütemezés szerint pszichológusok 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

9. Az éves szakmai 

tájékoztató sorozat 

előkészítése, 

megszervezése 

 

folyamatos pszichológusok 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

10. A korai ellátásba bekerülő 

családok pszichológiai 

támogatása, a korai ellátást 

végző kollégával való 

szoros együttműködés 

folyamatos pszichológusok 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

11. Intézményi felkérésre 

szülőértekezleteken való 

részvétel 

folyamatos pszichológusok 

gyógypedagógusok 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

12. Munkaközösség vezetői 

teendők ellátása 

 

folyamatos munkaközösség 

vezető pszichológus 

 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató-helyettes 

13. Partneri elégedettségmérés 

bevezetése a nevelési 

tanácsadásban részesülő 

gyermekek szülei körében 

2016 

szeptembertől 

pszichológusok 

gyógypedagógusok 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

 

6. Korai fejlesztés, oktatás és gondozás; fejlesztő nevelés 

Feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, az ellátásra jogosult gyermek 

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

inklúziójának támogatása. 

 

Ssz Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés 

1. A korai fejlesztés 

feladatellátásának 

megtervezése, 

koordinálása, 

egyéni fejlesztési tervek 

készítése 

2016. 

szeptember 

 

gyógypedagógus, 

konduktor 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

2. Az ellátás megvalósítása 

 

folyamatos 

 

gyógypedagógus, 

konduktor 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

tagintézmény-

igazgató 
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3. A felülvizsgálati 

dokumentáció 

elkészítése, megküldése 

a székhelyintézmény 

szakértői bizottságnak 

2017. február 

15. 

 

gyógypedagógus, 

konduktor 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

4. Kapcsolattartás a 

társszakmákkal, különös 

tekintettel a gyermekek 

és családjaik korai 

gondozásában 

közvetlenül résztvevő 

szakemberekkel 

folyamatos gyógypedagógus, 

konduktor 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

5. A pszichológiai 

segítségnyújtás 

tevékenységének 

integrálása a komplex 

koragyermekkori 

intervenció jegyében a 

2015/2016. tanévben 

megvalósult „Ágazatközi 

szakmai 

együttműködésen 

alapuló, kora 

gyermekkori intervenciós 

munkamodell 

kidolgozására és 

hatékonyságának 

bizonyítására” projekt 

tapasztalatainak 

felhasználásával 

folyamatos gyógypedagógusok, 

pszichológusok 

tagintézmény-

igazgató 

 

6. Hálózatépítés, 

hálózatfejlesztés: A 

„Jászsági modell” 

eredményeinek 

továbbadása a Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

tagintézményeinek 

körében 

folyamatos gyógypedagógusok 

pszichológusok 

tagintézmény-

igazgató 

 

7. Partneri 

elégedettségmérés 

bevezetése a korai 

fejlesztésben és 

gondozásban részesülő 

gyermekek szülei 

körében 

2016. 

szeptembertől 

gyógypedagógus, 

konduktor 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

8. A prevenciós 

tevékenységek (lásd 

folyamatos gyógypedagógus, 

konduktor 

tagintézmény-

igazgató 
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nevelési tanácsadás) 

hangsúlyosabb 

megjelenítése a 

szakszolgálati 

feladatellátásban a 3 év 

alatti gyermekek 

esetében is 

 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

 

9. A komplex 

koragyermekkori 

prevenciós és 

intervenciós 

lehetőségekről szóló 

tájékoztatás, 

szakemberek 

érzékenyítése a 

tagintézményi 

rendezvényeken 

folyamatos gyógypedagógus, 

konduktor 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

tagintézmény-

igazgató 

 

10. Munkaközösség vezetői- 

teendők ellátása 

 

folyamatos munkaközösség vezető 

gyógypedagógus 

 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató-helyettes 

11. Értékelési lapok 

elkészítése 

2017. június 30. gyógypedagógus, 

konduktor 

mozgásfejlesztő 

logopédus 

tagintézmény-

igazgató 

 

 

7. Logopédiai ellátás 

A logopédiai feladatellátás keretében történik az óvodai nevelésben résztvevő, ötödik 

életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálata, szűrése és ennek 

eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi 

vizsgálatának kezdeményezése. Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai 

vizsgálati vélemény alapján a gyermek további logopédiai ellátásának megszervezése, ha az 

alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges, a logopédiai ellátás egyéni foglalkozás 

(1-3 gyermek), illetve legfeljebb 6 gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében 

történő megszervezése.  

 

Ssz Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés 

1. Szól-e? szűrőeljárás az 

óvodai logopédiai 

ellátásban  

Tanfolyamon való 

részvétel, Szolnok 

Székhelyintézmény 

2016. augusztus 

25. 

logopédusok 

 

tagintézmény-igazgató 

 

2. A logopédiai szűrés 

előkészítése, szervezése 

2016. szeptember 

1.  

logopédusok 

 

tagintézmény-igazgató 

3. Logopédiai szűrések 

lebonyolítása az érintett 

2016. szeptember 

25. 

 

logopédusok 

 

tagintézmény-igazgató 
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köznevelési 

intézményekben, 

szűrővizsgálatok 

statisztikáinak elkészítése 

4. Fonológiai tudatosság 

tanfolyamon való 

részvétel, Újszászi 

Tagintézmény 

 

2016. szept. 23. logopédusok 

 

tagintézmény-igazgató 

 

5. A részletes logopédiai 

vizsgálatok elvégzése az 

előzetes felterjesztések és 

a szűrés alapján 

2016. október 15. 

 

logopédusok 

 

tagintézmény-igazgató 

 

6. Logopédiai csoportok 

megszervezése, 

logopédusok órarendjének 

kialakítása 

2016. szeptember 

25. 

 

logopédusok 

 

tagintézmény-igazgató 

 

7. Beszédtechnikai csoportok 

megszervezése 

2016. október 5-től 

folyamatos 

logopédusok 

 

tagintézmény-igazgató 

8. Beszédészlelés és 

beszédmegértés terápia 

megszervezése 

2016. október 5-től 

folyamatos 

 

logopédusok 

 

tagintézmény-igazgató 

 

9. Szülői értekezlet tartása, 

tanácsadás a terápiába 

kerülő gyermekek 

szüleinek 

2016. október 5-től logopédusok 

 

tagintézmény-igazgató 

 

10. Logopédiai terápiák 

megkezdése, vezetése 

2016. október 5-től 

folyamatos 

logopédusok 

 

tagintézmény-igazgató 

11. Munkaközösség vezetői- 

teendők ellátása 

 

folyamatos munkaközösség 

vezető 

logopédus 

 

szakmai és 

koordinációs 

főigazgató-helyettes 

12. Logopédiai szakmai team-

en való részvétel, 

lehetőleg minden kolléga 

folyamatos logopédusok 

 

tagintézmény-igazgató 

 

13. Nyílt hét szervezése 

 

2017. február 

 

logopédusok 

 

tagntézmény-igazgató 

14. 

 

Partneri elégedettségmérés 

bevezetése a logopédiai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek szülei körében 

2016 szeptembertől logopédusok tagintézmény-igazgató 

 

15. Előadások tartása, szülői 

értekezleten való részvétel 

intézményekben igény 

szerint 

folyamatos logopédusok 

 

tagintézmény-igazgató 

 

16. 6 havonkénti minősítések 

elvégzése 

2016. február 28. logopédusok tagintézmény-igazgató 



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 137 

 
 

17. Logopédiai szakmai nap 

előkészítése, 

megvalósítása 

2016. május, június logopédusok tagintézmény-igazgató 

 

18. Év végi statisztika 

elkészítése 

2016. augusztus 

31. 

logopédusok 

 

tagintézmény-igazgató 

 

8. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

A szakszolgálaton belül állandó feladat a tehetségfelismerés, tehetségazonosítás, amelynek során 

a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni, a partnerintézmények, szülők 

tájékoztatása a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának szakszolgálati 

protokolljáról. 

 

Időszak Tevékenység Tartalmi leírás Felelős 

2016. 

szeptember-

től 

folyamatos 

 

Tehetségbeazonosítás 

követően következik a 

szakemberek, amelyet 

(gyógypedagógusok, 

logopédusok, 

pszichológusok) 

együttműködése, a 

tehetséggondozás 

tervezése, 

szempontjainak 

feltérképezése, a 

bevonandó 

szakemberekkel való 

szerződéskötés 

megvalósulása. 

A rendelkezésünkre álló 

tesztekkel, kérdőívekkel, egyéb 

eljárásokkal 

 

A szakemberek 

(gyógypedagógusok, 

logopédusok, pszichológusok) 

együttműködése, a 

tehetséggondozás tervezése, 

szempontjainak feltérképezése, 

a bevonandó szakemberekkel 

való szerződéskötés 

megvalósulása 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

2016. 

szeptember-

től 

folyamatos 

 

 

A szakemberek 

(gyógypedagógusok, 

logopédusok, 

pszichológusok) 

együttműködése, a 

tehetséggondozás 

tervezése, 

szempontjainak  

feltérképezése, a 

bevonandó 

szakemberekkel való 

szerződéskötés 

megvalósulása  

Tesztek, eljárások, kérdőívek 

kiértékelését követően az 

együttműködő szakemberek 

további közös tervezése a 

tehetséggondozás mikéntjének 

a megfogalmazása céljából. 

(Milyen gyakorisággal, ki 

foglalkozik a gyerekkel, milyen 

konzultációs lehetőségeket 

nyújtunk és kiknek a számára.) 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

2016. 

szeptember-

től 

folyamatos 

 

A gyermekek 

személyiség 

fejlődésének 

támogatása, szükség 

esetén további 

megsegítésre 

irányítása céljából 

Megbeszélés a szülőkkel, 

pedagógussal, esetenként a 

tehetséget gondozó egyéb 

szakemberekkel, például 

edzővel, zenei szakemberrel 

stb. 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 
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 a gyermek személyiség 

fejlődésének támogatása, 

szükség esetén további 

megsegítésre irányítása céljából 

2016. 

szeptember-

től 

folyamatos 

Szerződéskötés a 

csoportos foglalkozás 

célját, kereteit illetően.  

Intézményünkben 

gyermekpszichodráma 

csoportok-, valamint kamaszok 

számára szervezett önismereti 

csoportok indítását tervezzük 

 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

2016. 

szeptember-

től 

folyamatos 

A tehetséges gyermek 

követése a csoport 

folyamatban  

Jegyzetek, konzultációk, 

szupervíziós lehetőség 

 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

2016. 

szeptember-

től 

folyamatos 

Hatékonyságmérés 

 

Folyamat közben és lezáráskor tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

folyamatos 

 

A csoport lezárása  Esetleges speciális teendők és 

ezek szempontjainak a 

megfogalmazása, kivitelezése 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

2017. 

február 

június 

folyamatos 

 

Az óvoda- és 

iskolapszichológussal 

történő 

együttműködés  

Féléves megbeszélések a 

tehetséggondozást illetően 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

folyamatos 

 

Pedagógusok számára 

konzultációs keretek 

biztosítása. 

Személyes megbeszélés, 

tanácsadás 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

folyamatos A tehetségazonosítás 

és tehetséggondozás 

feladatát ellátó 

pszichológus szakmai 

kapcsolatot tart fenn a 

feladat ellátási 

körzetében működő 

tehetségfejlesztő 

programok vezetőivel. 

Ágazatközi szakmai és 

szakmaközi kommunikáció 

(amennyiben szükséges és 

indokolt a gyermek esetében), 

kapcsolat a civil szervezetekkel 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

2017. 

szeptembert

ől 

folyamatos 

 

A tehetség 

felismerésére, 

beazonosítására, 

gondozására 

vonatkozó 

információk 

népszerűsítése 

Faliújságon megjelentetett 

újságcikkek, interjúk, filmek 

népszerűsítése, valamint a 

tehetséggondozással 

foglalkozó szervezetek és 

online portálok népszerűsítése 

 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

2017. 

szeptembert

A kiemelten 

tehetséges gyerekek, 

tanulók gondozásával 

Aktív bekapcsolódás, 

tapasztalatok megosztása 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 
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ől 

folyamatos 

 

foglalkozó 

munkacsoport 

ülésein való részvétel. 

2017. 

szeptembert

ől 

folyamatos 

 

A tehetségazonosítás 

és tehetséggondozás 

folyamatának 

értékelése, estenként 

visszajelzés adása a 

szülőnek, 

pedagógusnak (szóban 

vagy írásban).  

A megvalósult folyamatokról, 

értékelésekről adott 

tájékoztatók, összefoglalók. 

(Megjegyzés: ez utóbbiak 

szólhatnak a 

partnerintézményekhez is, 

ezáltal szélesebb spektrumot 

nyitva a további 

együttműködés számára.) 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

2017. 

szeptembert

ől 

folyamatos 

A kliensek 

utánkövetése  

Az eredményeik feltérképezése, 

esetenként, ha indokolt 

pályaválasztási tanácsadásra 

való átirányításuk 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

2017. 

szeptembert

ől 

folyamatos 

Tervezett a 

továbbképzéseken 
való részvétel  

Szakmai információs napok 

látogatása, workshopokon való 

részvétel 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

2017. 

szeptember-

től 

Partneri 

elégedettségmérés 

bevezetése a 

tehetséggondozásban 

részesülő gyermekek 

szülei körében 

kérdőívek kitöltetése a 

partnerekkel 

tehetségkoordinátor 

tanácsadó-

szakpszichológus 

 

9. Gyógytestnevelés 

Tagintézményünkben jelenleg nincs gyógytestnevelési ellátás. A jászberényi járás intézményei 

nem jelezték ilyen irányú igényüket, illetve szakember sem áll jelenleg rendelkezésünkre. 

Igénymegfogalmazás esetén a fenntartó támogatásával ezirányú kötelezettségünknek is eleget 

teszünk, részmunkaidős és/vagy óraadó gyógytestnevelő tanárok alkalmazásával.  

 

10. Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

A jászberényi járás nevelési-oktatási intézményeiben 1 fő óvodapszichológus dolgozik. 

Folyamatos a kapcsolattartás, együttműködés, bekapcsolódik a pszichodráma csoportok 

vezetésébe. Nagyon fontos a megkezdett közös szakmai munka folytatása.  

 

11. A szakértői tevékenység keretében az éves, hivatalból történő felülvizsgálatok időterve: 

 

Vizsgálati 

időpont 

Intézmény neve: Címe: Fő 

2016. 

október 3. 

Jászfényszarui IV. Béla Ált. Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5126 Jászfényszaru, Szabadság 

út 32. 

1 

5. Jászfényszarui IV. Béla Ált. Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5126 Jászfényszaru, Szabadság 

út 32. 

4 

8. Jászfényszarui IV. Béla Ált. Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5126 Jászfényszaru, Szabadság 

út 32. 

3 
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9. Jászfényszarui IV. Béla Ált. Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5126 Jászfényszaru, Szabadság 

út 32. 

2 

12. Jászsági Apponyi Albert Ált. Iskola és 

Alapfokú  

Művészeti Iskola 

5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. E. 

u. 1. 

6 

13. Jászsági Apponyi Albert Ált. Iskola és 

Alapfokú  

Művészeti Iskola 

 

5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. E. 

u. 1. 

5 

14. Jászsági Apponyi Albert Ált. Iskola és 

Alapfokú  

Művészeti Iskola 

5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. E. 

u. 1. 

2 

17. Jászsági Apponyi Albert Ált. Iskola és 

Alapfokú  

Művészeti Iskola 

5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. E. 

u. 1. 

6 

19. Jászsági Apponyi Albert Ált. Iskola és 

Alapfokú  

Művészeti Iskola 

5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. E. 

u. 1. 

2 

21. Jászsági Apponyi Albert Ált. Iskola és 

Alapfokú  

Művészeti Iskola 

5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. E. 

u. 1. 

2 

24. Jászsági Apponyi Albert Ált. Iskola és 

Alapfokú  

Művészeti Iskola 

5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. E. 

u. 1. 

3 

26. JÁI Szent György Általános Iskolai 

Tagintézménye 

5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő 

út 110. 

2 

27. JÁI Szent György Általános Iskolai 

Tagintézménye 

5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő 

út 110. 

3 

28. Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye 5126 Jászfényszaru, Kossuth L. 

u. 2. 

4 

november 

2. 

JÁI Bercsényi Miklós Ált. Iskolai 

Tagintézménye 

5100 Jászberény, Bercsényi út 9-

13. 

2 

3. Jászberényi Nagyboldogasszony 

Kéttannyelvű Kat. Ált. Isk., 

Szakközépisk., Gimn. és Koll. 

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 

5. 

2 

4. JÁI Hábor Gabriella Ált. Iskolai és 

Alapfokú Művészeti Iskolai 

Tagintézménye 

5125 Pusztamonostor, 

Szabadság út 60. 

1 

7. JÁI Székely Mihály Ált. Iskolai 

Tagintézménye 

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 4 

9. JÁI Bercsényi Miklós Ált. Iskolai 

Tagintézménye 

5100 Jászberény, Bercsényi út 9-

13. 

2 

16. Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum 

Klapka György Szakközépiskolája és 

Szakiskolája  

5100 Jászberény, Hatvani út 2. 1 

23. Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum 

Klapka György Szakközépiskolája és 

Szakiskolája  

5100 Jászberény, Hatvani út 2. 1 
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25. JÁI Bercsényi Miklós Ált. Iskolai 

Tagintézménye 

5100 Jászberény, Bercsényi út 9-

13. 

4 

28. Szent István Egyetem Gyakorló Sport 

Ált. Iskola és Gimnázium 

5100 Jászberény, Rákóczi út 53. 5 

30. JÁI Bercsényi Miklós Ált. Iskolai 

Tagintézménye 

5100 Jászberény, Bercsényi út 9-

13. 

2 

december 

5. 

JÁI Bercsényi Miklós Ált. Iskolai 

Tagintézménye 

 

5100 Jászberény, Bercsényi út 9-

13. 

2 

6. Jászboldogháza Iskola  4 

7. JÁI Bercsényi Miklós Ált. Iskolai 

Tagintézménye 

5100 Jászberény, Bercsényi út 9-

13. 

2 

9. Jásztelek Iskola  2 

12. Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye 5126 Jászfényszaru, Kossuth L 

út 2. 

3 

13. Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum 

Klapka György Szakközépiskolája és 

Szakiskolája  

5100 Jászberény, Hatvani út 2. 1 

14. Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

1 

16. Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

1 

2017.  

január 4. 

Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

1 

6. Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

2 

9. Jászberény Város Óvodai Intézménye 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. út 

10. 

4 

11. Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

1 

13. Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

2 

16. Terplán Zénó Ferences Szakképző Iskola 

és Gimnázium 

5100 Jászberény, Szabadság tér 

1. 

4 

18. Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

1 

20. Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

1 

23. Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

1 

27. Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

1 

április 17. Felsőjászsági Óvodai Intézmény, 

Jászágói Óvodai Tagintézmény 

5124 Jászágó, Petőfi út 2. 1 

19. Felsőjászsági Óvodai Intézmény, 

J.felsőszentgy.-i Óvodai Tagintézmény 

5111 Jászfelsőszentgyörgy, 

Tüzér u. 2. 

2 
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21. Jászberényi Kat. Ált. Isk. és Középiskola, 

Liska József Szakközépisk., Gimn. és 

Koll. Tagint. 

5100 Jászberény, Rákóczi út 13-

15. 

1 

24. Jászberényi Kat. Ált. Isk. és Középiskola, 

Liska József Szakközépisk., Gimn. és 

Koll. Tagint. 

5100 Jászberény, Rákóczi út 13-

15. 

2 

26. Jászberény Város Óvodai Intézménye 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. út 

10. 

1 

28. Jászberény Város Óvodai Intézménye  5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. út 

10. 

 

1 

május 3. JÁI Jászágói Általános Iskolai 

Tagintézménye 

5124 Jászágó, Jókai út 14. 2 

4. Jászberény Város Óvodai Intézménye 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. út 

10. 

2 

5. Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

2 

11. JÁI IV. Béla Ált. Iskolai Tagintézménye 5121 Jászjákóhalma, Fő út 48. 3 

12. Terplán Zénó Ferences Szakképző Iskola 

és Gimnázium 

5100 Jászberény, Szabadság tér 

1. 

4 

19. Jászberény Város Óvodai Intézménye 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. út 

10. 

2 

22. Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

3 

26. Jászárokszállási Széchenyi I. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5123 Jászárokszállás, 

Köztársaság tér 15. 

2 

 Összesen:  131 

 

A fel nem tüntetett időpontokban az alapvizsgálatokat, az iskolai életmódra való alkalmassági 

vizsgálatokat, illetve a második és a harmadik időpontra való behívásokat folyamatosan 

ütemezzük.  

 

12. Pedagógiai szakszolgálati team megbeszélések terve, éves órarendje:    

Mondhatni több éves hagyomány és a szakszolgálati működés alappillére a team-munka. 

Keddenként heti rendszerességgel 13-15 óráig aktualitások, felmerülő problémák, esetek, 

szervezési feladatok megbeszélése, belső tudásmegosztás, különös tekintettel logopédiai 

témájú újdonságokkal, előadásokkal, tapasztalatcserével. 

 

13. Fórumok, továbbképzések: 

Szól-e? szűrőeljárás tanfolyam, Fonológiai tudatosság tanfolyam, MIPE Vándorgyűlésen való 

részvétel. 

 

14. Tervezett saját műhelymunkák a 2016/2017. tanévre: 

 30 éves a Jászberényi Tagintézmény. Ebből az alkalomból konferencia szervezését 

tervezzük, melynek témája: ”A nevelési tanácsadó szerepe a XXI. században” 

 „Kirándulás Beszédországba” címmel logopédiai szakmai nap tartása Jászfényszaru 

Város óvodájában.  

 Csapatépítő kirándulás  
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15. Tagintézményi ügyelet tervezése: 

H – CS: 8-16 óráig 

P:           8-12 óráig 

 

16. 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 

 

17. Tervezett tanácsadás típusok: 

A nevelési tanácsadás korai fejlesztés, feladatellátás keretében: 

A szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek adaptív 

viselkedésének, szociális érettségének, mozgás-beszédfejlettségének felmérése, ennek 

eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati feladatellátásba vétel 

szükségességének a meghatározása, elsősorban a három év alatti gyermekek és szüleik 

esetében. 

 

18. Vezetői belső ellenőrzési terv: 

Ss

z 

Feladat Határidő Felelős Ellenőrzés Megjegyzés 

1. Szakértői 

vélemények 

ellenőrzése 

 

folyamatos 

 

tagintézmény

-igazgató 

 

tagintézmény

-igazgató 

 

5.Szabályozással a 

folyamatok nyomon 

követhetőségének, 

ellenőrizhetőségének 

biztosítása. 

2. Dokumentáció

, munkanaplók 

ellenőrzése 

háromhavont

a 

tagintézmény

-igazgató 

 

tagintézmény

-igazgató 

 

5. A szabályos, 

korrekt dokumentáció 

elvárása. 
 

3. Munkaidő 

betartásának 

ellenőrzése 

folyamatos tagintézmény

-igazgató 

 

 

tagintézmény

-igazgató 

 

4.Olyan tanulási 

környezet kialakítása, 

ahol az intézmény 

szervezeti és tanulási 

kultúráját a tanulási 

folyamatot támogató 

rend jellemzi (például 

mindenki által ismert 

szabályok betartatása).  

4. INYR 

vezetésének 

ellenőrzése 

folyamatos 

 

tagintézmény

-igazgató 

 

tagintézmény

-igazgató 

 

5. A szabályos, korrekt 

dokumentáció elvárása.  

5. Óralátogatás félévente 

 

tagintézmény

-igazgató 

 

tagintézmény

-igazgató 

 

4.Részt vállalás a 

szakalkalmazottak 

óráinak/foglalkozásainak

, terápiáinak 

látogatásában, 

megbeszélésében  
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6. Óraadó 

szakemberek 

munkájának 

koordinálása, 

ellenőrzése 

háromhavont

a 

tagintézmény

-igazgató 

 

tagintézmény

-igazgató 

 

5.Szabályozással a 

folyamatok nyomon 

követhetőségének, 

ellenőrizhetőségének  

biztosítása. 

7. Tagintézményi 

munkaterv 

megvalósulásá

-nak 

ellenőrzése 

félévente tagintézmény

-igazgató 

 

tagintézmény

-igazgató 

 

4.A munkatársak 

támogatása terveik és 

feladataik teljesítésében  

 

 

 

 

VIII.3.A JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény  

Zsoldos Erzsébet  

tagintézmény-igazgató 
 

1. Pedagógiai szakszolgálati célkitűzések 

(Önértékelés: Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása IV/1. pontjának megfelelve.) 

 Eredményes együttműködés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki 

Tankerületével és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóságával. (Önértékelés: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

VI/3. pontjának megfelelve.) 

 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. (Önértékelés: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása I/1. 

pontjának megfelelve) 

 A különleges bánásmódra jogosult gyermekek /tanulók mindenek feletti érdekének szem 

előtt tartása szerinti működés. (Önértékelés: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és 

operatív irányítása V/2. pontjának megfelelve) 

 

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

célkitűzései 

 A Tagintézmény ellátási körzetébe tartozó intézmények pedagógusaival, 

szakalkalmazottaival való hatékony együttműködés megerősítése. 

 Az eddigi értékek továbbvitele, kliensközpontú ellátás biztosítása, a kliens 

szükségleteihez történő maximális alkalmazkodás, humánus szemléletmód megőrzése az 

emberi kapcsolatokban. (Önértékelés: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítása V/2. pontjának megfelelve) 

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

nyújtása. 



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 145 

 
 

 A Logopédia Éve alkalmából - a tanév kiemelt területeként - a logopédiai ellátás 

jelentőségének tudatosítása. Az ellátási rendszer szélesebb körben történő 

megismertetése, népszerűsítése, a logopédia köztudatban elfoglalt helyének emelése. 

 A vezetői ellenőrzések alkalmával megfogalmazott elvárt korrekciók beépítése, 

megvalósítása a mindennapi szakmai munkába a különböző szakterületeken. 

(Önértékelés: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása III/2. 

pontjának megfelelve) 

 Az Önértékelési Csoport által kijelölt folyamatoknak való teljes körű megfelelés. 

 Költségtakarékos működés. 

 

3. A Karcagi Tagintézmény bemutatása 

 

3.1 Személyi feltételek 

Főállású dolgozói létszám: 

- Szakalkalmazott: 9 fő  

- 3 fő gyógypedagógus 

- 1 fő pszichológus (nem aktív, jelenleg GYED-en) 

- 4 fő logopédus 

- 1 fő gyógytestnevelő 

- Ügyviteli alkalmazott: 1 fő 

- Takarító: 1 fő (5 órás közalkalmazotti jogviszonyban) 

 

Közfoglalkoztatottként adminisztratív munkánkat 1 fő segíti. 

(Üres álláshelyek: pszichológus 2 fő, logopédus 1 fő) 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott kollégák tervezett óraszáma: 

1 fő pszichológus 5 óra (4 óra nevelési tanácsadás + 1 óra mentori tevékenység) 

1 fő viselkedéselemző 8 óra – szakértői bizottsági tevékenység 

logopédiai ellátás (amennyiben az üres álláshely nem kerül betöltésre) kb. 16 óra/hét 

korai fejlesztés (az ellátotti létszám és a felülvizsgálati szakértői véleményekben meghatározott 

óraszámok ismeretében tervezhető pontosan) kb. 20 óra/hét 

 

3.2 Tárgyi feltételek 

Tagintézményünk a Kádas György Általános Iskola épületének földszinti oldalszárnyában 

működik. A szakszolgálat helyiségei megfelelő feltételt biztosítanak a magas szintű szakmai 

munka végzése mellett a szülők és a gyermekek szakszolgálatban várakozással töltött idejének 

jó színvonalú, kényelmes eltöltéséhez. A helyiségek berendezése nem újszerű, kissé hiányos, 

esetenként megrongálódott. Pályázati forrásokból törekszünk az eszközparkunk folyamatos 

fejlesztésére, de még emellett is további kiegészítést igényel. Az utóbbi évek célzott munkáival 

megtörtént az intézmény valamint a használt eszközök pedagógusok és kliensek számára 

egyaránt biztonságos működtetésének megszervezése. (Önértékelés: Az intézmény stratégiai 

vezetése és operatív irányítása III/2 pontjának megfelelően) 

 

4. Ellátási terület 

A Tagintézmény illetékessége kiterjed Karcag Járás területén lévő települések - Karcag, 

Kunmadaras, Berekfürdő, Kisújszállás, Kenderes - gyermekeire, tanulóira, a gyermekek 

szüleire és a köznevelési intézményekre. 

 

Intézmények az ellátási területen:          
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Települések Óvodai Intézmények 

száma (Tagóvodák 

száma) 

Általános 

iskolák 

száma 

Középiskolák 

száma 

 

Szociális 

intézmény 

Karcag 1 (9 tagóvoda) 6 3 1 

(Gólyafészek 

Otthon) 

Kunmadaras 2 (5 tagóvoda) 2 0  

Berekfürdő 1 (1 tagóvoda) 1 0  

Kisújszállás 1 (5 tagóvoda) 2 2  

Kenderes 1 (1 tagóvoda) 1 1  

Összesen 6 (21 tagóvoda) 12 6 1 

 

5. Szervezeti felépítés 

A szakalkalmazotti közösség, beleértve a megbízási szerződéssel foglalkoztatott kollégákat is, 

az egyes szakterületeknek megfelelően munkacsoportban, munkaterv alapján végzik szakmai 

munkájukat. 

5.1 Munkacsoportok, munkacsoport-vezetők: 

 Szakértői bizottsági munkacsoport – Kunné Monoki Andrea gyógypedagógus, szakmai 

helyettes 

 Nevelési tanácsadás munkacsoport – Szűcsné Kacsándi Bernadett gyógypedagógus 

 Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés munkacsoport – Vargáné Kerti Anikó gyógypedagógus 

 Logopédiai munkacsoport – Kolozsvári Ernőné logopédus 

 Gyógytestnevelés munkacsoport – Illyésné Nagy Olga gyógytestnevelő 

 

5.2 Szakterület felelős (egy szakember dolgozik a szakterületen):  

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása: Szűcsné Kacsándi Bernadett 

gyógypedagógus 

 

(Önértékelés: A mások stratégiai vezetése és operatív irányítása I/1.;2. pontjának megfelelve.) 

 

6. A 2016/2017-os tanév feladatai 

6.1 Általános feladatok 

(Önértékelés: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása IV/1,2. pontjának 

megfelelve.) 

 Magas szintű szakmai munkavégzés a kliensek mindenek felett álló érdekében, a komplex 

fejlesztés prioritásként történő megvalósítása, ennek beépítése a fejlesztési tervekbe, 

fejlesztő programokba, tanmenetekbe. (Önértékelés: A tanulás és tanítás stratégiai 

vezetése és operatív irányítása I/6. pontjának megfelelve) 

- Felelős: Minden szakalkalmazott 

- Határidő: folyamatos 

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

(Önértékelés: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása I/1.;2. pontjának 

megfelelve.) (Önértékelés: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása IV/1. 

pontjának megfelelve.) 

- Felelős: Minden szakalkalmazott 

- Határidő: folyamatos  
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 A pedagógiai szakszolgálati alapprotokollnak és a szakterületi protokolloknak 

megfelelve, speciális, helyi protokoll kialakítása a tagintézményi sajátosságoknak, 

adottságoknak megfelelően. (Önértékelés: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és 

operatív irányítása I/2.;IV/1 pontjának megfelelve) 

- Felelős: Tagintézmény-igazgató, munkacsoport vezetők 

- Határidő: 2016 szeptember 

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

szülő együttműködés eredményességének fokozása. 

- Felelős: Minden szakalkalmazott 

- Határidő: folyamatos 

 A szakalkalmazottak (pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok, 

gyógytestnevelő) között együttműködő, kölcsönösen aktív szakmai kapcsolatrendszer 

megerősítése, a szakmai munkacsoportok eredményes működtetése. (Önértékelés: Mások 

stratégiai vezetése és operatív irányítása IV. és V. pontjának és Az intézmény stratégiai 

vezetése és operatív irányítása II/1;2. pontjának megfelelve.) 

- Felelős: Tagintézmény-igazgató 

- Határidő: folyamatos 

 A szakmai továbbfejlődés, az önképzés elősegítése, rendszeres részvétel a szakmai 

teameken és a szakmai munkaközösségek foglalkozásain. (Önértékelés: A tanulás és 

tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása V/1. pontjának megfelelve) (Önértékelés: 

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása III/2. pontjának megfelelve.) 

- Felelős: Minden szakalkalmazott 

- Határidő: folyamatos  

 A logopédiai ellátás átstrukturálása az előző tanévben elkészített intézkedési terv és a 

humánerőforrás változása alapján, decentrum létrehozása Kisújszálláson, a tagintézmény 

telephelyén rendelkezésre álló célszerű, igényesen kialakított pedagógiai környezetben 

megszervezett terápiás ellátás beindítása Karcagon. (Önértékelés: A változások stratégiai 

vezetése és operatív irányítása II/1,2,3. pontjának megfelelve) 

- Felelős: Tagintézmény- igazgató 

- Határidő: 2016 szeptember 

 A logopédiai ellátás nívójának emelése széleskörű tájékoztatással, intenzív 

kommunikációval, szakmai műhelymunka és logopédiai tábor szervezésével, 

kapcsolódva a Logopédia Éve szakmai programjaihoz. 

- Felelős: Tagintézmény-igazgató, logopédusok 

- Határidő: folyamatos 

 Az ellátási körzetbe tartozó partnerintézmények szakembereivel kialakított 

kapcsolattartás aktivizálása, az egyes szakterületek tevékenységeinek szélesebb körben 

történő megismertetése, kölcsönös kommunikáció kialakítása, a visszajelzések, 

vélemények mérlegelése, az esetleges korrekciók beépítése a szakszolgálati gyakorlatba.  

 (Önértékelés: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása II. és III. pontjának 

megfelelve.) 

- Felelős: Tagintézmény-igazgató, minden munkatárs 

 A félévi és a tanévvégi munka értékelése, az eredmények, sikerek, nehézsége elemzése. 

 (Önértékelés: Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása I. és II. pontjának 

megfelelve.) 

- Felelős: Tagintézmény-vezető 

 Az adminisztráció pontos, határidőre történő elkészítése. 

- Felelős: Tagintézmény-igazgató, minden munkatárs 
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- Határidő: folyamatos 

 Intézményi pozitív arculat kialakítása, bemutatkozó szakmai anyag, szórólap készítése 

szülők, pedagógusok részére a tagintézmény szakmai munkájáról, az Intézményi honlap 

Tagintézményi felületének folyamatos frissítése, aktualizálása. (Önértékelés: Az 

intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása II/2. és IV/2. pontjának megfelelve.) 

- Felelős: Tagintézmény-igazgató 

- Határidő: szeptember 

 

7. Korai fejlesztés, oktatás és gondozás; fejlesztő nevelés 

7.1 Kiemelt feladatok: 

 A szociális és egészségügyi intézményekkel, védőnői hálózattal történő aktív 

kapcsolattartás, kölcsönös együttműködés. 

- Felelős: Munkacsoport vezető 

 A csoportos terápiás ellátás hatékonyságának növelése, a családokkal történő 

együttműködés erősítése. 

- Felelős: minden szakalkalmazott 

 A korai fejlesztés, fejlesztő nevelés munkacsoport szakmai munkaértekezleteinek 

megszervezése havonta, a szakmai munka koordinálása, a team megbeszélések 

levezetése. 

- Felelős: Munkacsoport vezető 

 Aktív kapcsolattartás az óraadó kollégákkal, a munkacsoport szakmai munkájába történő 

bekapcsolódáshoz segítség nyújtása.  

- Felelős: Munkacsoport vezető 

 Nyilvántartás vezetése a korai fejlesztésben, fejlesztő nevelésben részesülő 

gyermekekről. 

- Felelős: Munkacsoport vezető 

 

7.2 Folyamatosan végzett feladatok: 

 Korai fejlesztés és gondozás keretében koragyermekkori intervenció: a gyermek 

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

társadalmi inklúziójának támogatása tanácsadás és fejlesztő foglalkozások alkalmával. 

- Felelős: minden szakalkalmazott 

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

foglalkozásokon és tanácsadás alkalmával a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való 

felkészítése. 

- Felelős: minden szakalkalmazott 

 A munkacsoport szakmai munkaértekezleteinek megszervezése havonta, a szakmai 

munka koordinálása, a team megbeszélések levezetése. 

- Felelős: Munkacsoport vezető 

 Kapcsolatfelvétel az ellátásba újonnan bekapcsolódó családokkal, a tanév során érkező 

szakértői vélemények nyomon követése, az ellátás megszervezése. 

- Felelős: Tagintézmény-igazgató, Munkacsoport vezető 

 A fejlesztésben részesülő gyermekek elő- és utógondozása. 

- Felelős: minden szakalkalmazott 

 A folyamatdiagnosztika alkalmazása a terápiás célok és teendők újratervezésével. 

(Önértékelés: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása II/3. 

pontjának megfelelve) 

- Felelős: Munkacsoport vezető és minden szakalkalmazott 
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 Konzultáció az ellátott gyermekek szüleivel, gyámjaival; intézményi alkalmazottakkal; 

szükség estén tanácsadás. 

- Felelős: minden szakalkalmazott. 

 Aktív közreműködés a megyei munkaközösség munkájában. 

- Felelős: Munkacsoport vezető 

 Online és nyomtatott formában megjelenő, elérhető szakirodalom figyelemmel kísérése, 

önképzés. 

- Felelős: minden szakalkalmazott. 

 A szakmai dokumentáció folyamatos vezetése. 

- Felelős: minden szakalkalmazott. 

 

Az ütemezett feladatokat a 13. fejezet (Munkacsoportok munkatervei című rész) tartalmazza. 

 

 

 

 

8. Szakértői bizottsági tevékenység 

8.1 Kiemelt feladatok: 

 Módszertani újdonságok megismerése, diagnosztikai eljárások alkalmazásának 

megtanulása, használatuk beépítése a diagnosztikai folyamatba. 

- Felelős: munkacsoport tagjai 

 Szakértői vélemények tartalmi felülvizsgálata a színvonal, közérthetőség és korszerű 

szakmai nyelvezet használatának tükrében. 

- Felelős: munkacsoport tagjai 

 A szakértői véleményekben megfogalmazott egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési 

javaslatokat tartalmazó adatbázis létrehozása az adekvát pedagógiai fejlesztéshez. 

- Felelős: munkacsoport tagjai 

 

8.2 Folyamatosan végzett feladatok: 

 A szakértői bizottsági tevékenység szakmai munkájának koordinálása, a 

munkaértekezletek megszervezés és levezetése. 

- Felelős: Munkacsoport vezető 

 Munkaközösségi foglalkozásokba való aktív bekapcsolódás, vélemények 

megfogalmazása, saját diagnosztikai tapasztalatok megosztása, javaslatok kidolgozása. 

- Felelős: Munkacsoport vezető 

 A vizsgálati körülmények megteremtése, vizsgáló eszközök állapotának figyelemmel 

kísérése, tesztlapok pótlásáról való gondoskodás. 

- Felelős: munkacsoport tagjai 

 A vizsgálati dokumentáció kezelése a megyei szakértői bizottság által meghatározott 

módon és a tagintézmény belső szabályai szerint. 

- Felelős: munkacsoport tagjai 

 A szakértői team szakemberei által megállapított részeredmények alapján a diagnózis 

felállítása során team munka koordinálása.  

- Felelős: esetgazda 

 A szakértői vélemények összeállítása. 

- Felelős: esetgazda 

 Kapcsolattartás, kommunikáció a megyei szakértői bizottsággal, tagintézményekkel, a 

nevelési és oktatási intézményekkel. 
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- Felelős: munkacsoport tagjai 

 A vizsgálati eredmények és javaslatok ismertetése a gondviselővel, törekedve az 

egyértelmű és érthető tájékoztatásra, kiemelt figyelmet fordítva a szülői jogokra és 

kötelezettségekre, lehetőséget adva a kérdések megfogalmazására, útmutatást nyújtva 

tanulás módszertan tekintetében. 

- Felelős: esetgazda 

 Saját munka felülvizsgálata és elemzése, a pedagógiai gyakorlat fejlesztése az előbbiek 

tükrében, a fejlődés érdekében önfejlesztési tervek kidolgozása. 

- Felelős: munkacsoport tagjai 

 Az online csatornák, infokommunikációs eszközök kritikus használata, tájékozódás az új 

tudományos eredményekről, részvétel a pályázatokban, szakmai programokban 

- Felelős: munkacsoport tagjai 

Az ütemezett feladatokat a 13. fejezet (Munkacsoportok munkatervei című rész) tartalmazza. 

 

 

 

9. Nevelési tanácsadás 

 

9.1 Kiemelt feladatok: 

 Széleskörű tájékoztatás a nevelési tanácsadás rendszeréről, a terápiás lehetőségekről: 

tájékoztató anyag – szórólap készítése, szülői értekezleteken való részvétel. 

- Felelős: Tagintézmény-igazgató, gyógypedagógusok, pszichológus 

 A nevelési tanácsadás terápiás esetszámának növelése a gyógypedagógiai ellátás 

területén. 

- Felelős: Tagintézmény-igazgató, gyógypedagógusok 

 A csoportos terápiás foglalkozások hatékonyságának növelése, a családokkal, 

pedagógusokkal történő együttműködés további erősítése. 

- Felelős: a munkacsoport minden tagja 

 

9.2 Folyamatosan végzett feladatok: 

 Gyógypedagógiai – pedagógiai – pszichológiai vizsgálatok, tanácsadás, terápiák, 

fejlesztő foglalkozások. 

- Felelős: gyógypedagógusok, pszichológus 

 Kapcsolatfelvétel az ellátásra bejelentkezett szülőkkel, a kliensek ellátásának 

megszervezése. 

- Felelős: Tagintézmény-igazgató, gyógypedagógusok, pszichológus 

 A folyamatdiagnosztika alkalmazása a terápiás célok és teendők újratervezésével. 

(Önértékelés: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása II/3. 

pontjának megfelelve) 

- Felelős: gyógypedagógusok, pszichológus 

 A munkacsoport szakmai munkaértekezleteinek megszervezése havonta, a szakmai 

munka koordinálása, a team megbeszélések levezetése. 

- Felelős: Munkacsoport vezető 

 A kötelező szakmai dokumentáció folyamatos, naprakész vezetése, a dokumentáció 

megnyitása az ellátás megkezdésekor, lezárása az ellátás befejezésekor. 

- Felelős: gyógypedagógusok, pszichológus 

 A szakterületi szakmai teameken esetmegbeszélések, esetismertetések megtervezése. 

- Felelős: Munkacsoport vezető  
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 Aktív közreműködés a megyei munkaközösség és a szakmai team munkájában. 

- Felelős: Munkacsoport vezető 

 Online és nyomtatott formában megjelenő, elérhető szakirodalom figyelemmel kísérése, 

önképzés 

- Felelős: gyógypedagógusok, pszichológus 

Az ütemezett feladatokat a 13. fejezet (Munkacsoportok munkatervei című rész) tartalmazza. 

 

10. Logopédiai ellátás 

10.1 Kiemelt feladatok: 

 A kisújszállási ellátási területen decentrum létrehozása, az ellátás átstrukturálása 

intézkedési terv, a rendelkezésre álló humánerőforrás figyelembevételével, szakmai 

kritériumok alapján, az eredményesebb ellátás érdekében. Tanév végén partneri 

vélemény kérése, visszacsatolás. 

(Önértékelés: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása I/5 pontjának 

és A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása II/1,2,3. ;Mások stratégiai 

vezetése és operatív irányítása VI. pontjának és Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása III/1. pontjának megfelelve. 

- Felelős: Tagintézmény-igazgató 

 Karcag város óvodásai ellátásának megszervezése a szakszolgálat telephelyén, a terápiás 

ellátás hatékonyságának növelése a szülőkkel történő együttműködés további 

erősítésével. Tanév végén partneri vélemény kérése, visszacsatolás. 

(Önértékelés: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása II/1,3. pontjának 

megfelelve.) 

- Felelős: Minden logopédus 

 Külső kapcsolatrendszer kiépítése, megerősítése: szülők – pedagógusok – más 

szakterületek szakemberei. 

 Széles körű tájékoztatás a logopédiai ellátás rendszeréről, módjáról; információk 

kiterjesztése (szülői értekezletek, tájékoztató anyag, szórólapok) 

- Felelős: Minden logopédus 

 A SZÓL-E?- szűrőeljárás alkalmazása a diagnosztikában, az eredmények (különös 

tekintettel a nyelvi elemekre) beépítése a terápiás folyamatokba. 

- Felelős: Minden logopédus 

 

10.2 Folyamatosan végzett feladatok: 

 

 A terápiás ellátásba vett gyermekek részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálata, erről 

vizsgálati vélemény készítése, logopédiai terápiás foglalkozások tartása, tanácsadás 

szülőknek, pedagógusoknak. 

- Felelős: Minden logopédus 

 A folyamatdiagnosztika alkalmazása a terápiás célok és teendők újratervezésével. 

(Önértékelés: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása II/3. pontjának 

megfelelve) 

- Felelős: Minden logopédus 

 A szakterületi szakmai teamek tematikájához esetmegbeszélések esetismertetések 

megtervezése. 

- Felelős: Minden logopédus 
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 A szakmai dokumentáció folyamatos, naprakész vezetése. Az átdolgozott 

folyamatszabályozásba beépített és a vezetői ellenőrzésekkor megfogalmazott korrekciók 

alkalmazása. 

- Felelős: Minden logopédus 

 Aktív közreműködés a megyei munkaközösség és a szakmai team munkájában. 

- Felelős: Homoki Judit; minden logopédus 

 Online és nyomtatott formában megjelenő, elérhető szakirodalom figyelemmel kísérése, 

önképzés. 

- Felelős: Minden logopédus 

 

Az ütemezett feladatokat a 13. fejezet (Munkacsoportok munkatervei című rész) tartalmazza. 

 

11. Konduktív pedagógiai ellátás 

Tagintézményünkbe nem érkezett be konduktív pedagógiai ellátás iránti kérelem. 

 

 

 

12. Gyógytestnevelés 

 

12.1 Kiemelt feladatok: 

 Aktív kapcsolattartás az óraadó kollégákkal 

- Felelős: Illyésné Nagy Olga 

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

kapcsolatának erősítése. 

- Felelős: minden gyógytestnevelő 

 Fejlesztő célú értékelés megvalósítása a mindennapi pedagógiai gyakorlatban az 

eredményesség fokozása és a komplex fejlesztés megvalósítása céljából. (Önértékelés: A 

tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása III/1,2. pontjának megfelelve) 

- Felelős minden gyógytestnevelő 

 

12.2 Folyamatosan végzett feladatok: 

 Gyógytestnevelés foglalkozásokon a gyógytestnevelésre utalt gyermekek, tanulók 

speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása. 

- Felelős: Minden gyógytestnevelő 

 A tanulók hiányzásainak összesítése és megküldése az oktatási intézményeknek heti 

rendszerességgel. 

- Felelős: Minden gyógytestnevelő 

 A tanulók értékelése és az osztályzatok megküldése az oktatási intézményeknek havi 

rendszerességgel. 

- Felelős: Minden gyógytestnevelő 

 Kapcsolatfelvétel a tanév közben beutalt tanulókkal, az ellátásuk megszervezése. 

- Felelős: Minden gyógytestnevelő 

 A gyógytestnevelés munkacsoport szakmai munkaértekezleteinek megszervezése, a 

szakmai munka koordinálása, szakmai team megbeszélések levezetése. 

- Felelős: Munkacsoport vezető 

 Aktív közreműködés a megyei munkaközösség munkájában. 

- Felelős: Munkacsoport vezető 
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 A szakmai dokumentáció folyamatos naprakész vezetése. A vezetői ellenőrzés 

alkalmával megfogalmazott korrekciók megtétele. 

- Felelős: Minden gyógytestnevelő 

 Elérhető szakirodalom folyamatos nyomon követése, önképzés. Online felületeken 

csoportok létrehozása, tanulókkal, szülőkkel aktív kapcsolattartás. 

- Felelős: Minden gyógytestnevelő 

 

Az ütemezett feladatokat a 13. fejezet (Munkacsoportok munkatervei című rész) tartalmazza. 

 

13. Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai feladatok koordinációja 

A feladatellátás kapacitáshiány miatt jelenleg szünetel. 

 

14. Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

Szakterület felelős: Szűcsné Kacsándi Bernadett 

 

 

 

14.1 Szakmai célkitűzések: 

 Magas szakmai színvonalú fejlesztő foglalkozások és tanácsadói tevékenység beindítása. 

 Használható tudás átadása, motiváltság fenntartása.  

 Törekvés a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának szakszolgálati 

protokolljának való teljes megfelelésre. 

 

14.2 Kiemelt feladatok: 

 A tehetséggondozás feladatellátás beindítása, a fejlesztő csoport megszervezése. 

- Felelős: Munkacsoport vezető 

 A tehetséggondozás feladatellátás megismertetése a pedagógusokkal, szülőkkel, 

széleskörű tájékoztatás: szakmai bemutatkozó anyag, szórólap, szülői értekezleteken való 

részvétel. 

 

14.3 Folyamatosan végzett feladatok: 

 Vizuális – térbeli – grafomotoros területen fejlesztő foglalkozások vezetése tanköteles 

óvodások számára. 

 További kiemelt területként a komplex fejlesztés szemléletének megfelelően 

személyiségfejlesztés, szociális készségek, társas kapcsolatok fejlesztésének 

megvalósítása. (Önértékelés: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítása I/6. pontjának megfelelően) 

- Felelős. Munkacsoport vezető 

 Tanácsadás biztosítása szülők, pedagógusok részére 

- Felelős: Megyei tehetségkoordinátor, Munkacsoport vezető 

 

14.4 Ütemezett feladatok: 

Időszak Tevékenység Tartalmi leírás Felelős Ellenőrzés 

2016. 

szeptem-

ber 

Szükségletanalí

zis 

Szűrés – MSSST (Szűrőeljárás 

óvodás korban a tanulási zavar 

lehetőségének vizsgálatára) 

szűrőeljárás eredménye,  

Szűcsné 

Kacsándi 

Bernadett 

Tagintézmény

-igazgató 
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Jelzések fogadása – 

óvodapedagógusok jelzései 

2016. 

szeptem-

ber 

Célkitűzés Tehetségazonosítás és 

tehetséggondozás felajánlása 

szülőknek, óvodapedagógusok 

tájékoztatása a lehetőségről 

Tagintézmény

-igazgató 

 

2016. 

október 

első két 

hete 

Tehetségazono

sítás, 

jogosultság 

megállapítás 

Tesztek, kérdőívek, 

vizsgálóeljárások – 

gyógypedagógus/pszichológus/sz

ükség esetén tehetséggondozó 

koordinátor; Tehetséggondozási 

jogosultságot megállapító 

szakszolgálati szakvélemény 

kiállítása  

Szűcsné 

Kacsándi 

Bernadett 

Megyei 

tehetségkoor-

dinátor 

Tagintézmény

-igazgató 

2016. 

október 

Felmérés – 

gyermek 

otthoni, óvodai 

környezete 

Az óvodai intézményben a 

tehetséggondozáshoz kapcsolódó 

programok felmérése, 

kapcsolódó programok ajánlása, 

a családi környezet felmérése 

Szűcsné 

Kacsándi 

Bernadett 

Tagintézmény

-igazgató 

2016. 

október-

2017. 

május 

Tehetséggondo

zás, 

 

 

 

Tanácsadás 

szülők, 

pedagógusok 

részére- 

szükség szerint 

Vizuális – térbeli – grafomotoros 

tehetséggondozó program 

vezetése.  

 

 

Tanácsadás, támogatás nyújtása 

az ellátott gyermekek szülei, 

óvónői részére 

Szűcsné 

Kacsándi 

Bernadett 

 

 

Szűcsné 

Kacsándi 

Bernadett 

Megyei 

tehetségkoor-

dinátor 

Tagintézmény

-igazgató 

 

 

Tagintézmény

-igazgató 

2017. 

május 

vége  

Tehetséggondo

zás – kontroll 

Kimeneti mérések 

Vizuális művészeti alkotások 

portfóliója, értékelő lap 

Szűcsné 

Kacsándi 

Bernadett  

Tagintézmény

-igazgató 

 

 

15. A szakértői tevékenység keretében megvalósuló hivatalból történő felülvizsgálatok 

időterve 

 

Dátum Intézmény Fő 

Szeptember 1. hét Kunmadarasi Református Általános Iskola 4 

2. hét Kunmadarasi Református Általános Iskola 

 Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

3 

1 

3. hét Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 4 

4. hét Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Szakiskola 

2 

2 

Október 1. hét Györffy István Katolikus Általános Iskola 4 

2. hét Györffy István Katolikus Általános Iskola 4 
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3. hét Györffy István Katolikus Általános Iskola 4 

November 1. hét Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, 

Szakközépiskola Kisújszállás 

Illéssy Sándor Baptista Gimnázium 

1 

3 

2. hét Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 4 

3. hét Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 4 

4. hét Szent Pál Marista Általános Iskola 4 

5. hét Szent Pál Marista Általános Iskola 2 

December 1. hét Karcagi Arany János Általános Iskola 4 

2. hét Karcagi Arany János Általános Iskola 4 

3. hét Karcagi Arany János Általános Iskola 2 

 

Január 

1. hét 

Összevont Óvodai Intézmény Kunmadaras 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliom Óvoda és 

Egységes Óvoda Bölcsöde 

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája 

 

2 

1 

 

1 

2. hét Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliom Óvoda és 

Egységes Óvoda Bölcsöde 4 

3. hét Karcagi Arany János Általános Iskola 4 

4. hét Karcagi Arany János Általános Iskola 4 

5. hét Karcagi Arany János Általános Iskola 

Kossuth Lajos Gimnázium Tomajmonostorai általános Iskolája 

1 

1 

Április 1. hét Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kiskulcsosi Tagintézménye 4 

2. hét Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kiskulcsosi Tagintézménye 

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts 

Tagintézménye 

3 

1 

3. hét Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts 

Tagintézménye 4 

Május 1. hét Madarász Imre Egyesített Óvoda 4 

2. hét Madarász Imre Egyesített Óvoda 4 

3. hét Madarász Imre Egyesített Óvoda 1 

Összesen  95 

Február és március hónapban a szakértői bizottság alapvizsgálatokat és az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettség megállapítását célzó vizsgálatokat végez. 

A felülvizsgálatok beosztása a beérkező alapvizsgálatok és az iskolakészültség megállapítására 

irányuló vizsgálatok száma és a vizsgálatokon való meg nem jelenés miatt módosulhat. 

 

16. Munkaértekezletek, szakmai teamek rendje: 

Munkaértekezlet: kéthetente kedden: 9:30-tól – kötelező minden főállású kolléga részére 

(Önértékelés: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása II/2.;IV/2 pontjának 

megfelelve) 

Szakmai team foglalkozások: Vezeti a munkacsoport vezető. 

 

Munkacsoport neve Időpont 
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Szakértői bizottsági  a munkacsoport munkatervében meghatározott 

gyakoriság szerint 

Kedd 10:30  

Nevelési Tanácsadás a munkacsoport munkatervében meghatározott 

gyakoriság szerint  

Kedd 11:30 

Logopédiai ellátás a munkacsoport munkatervében meghatározott 

gyakoriság szerint- illeszkedve a munkaértekezlethez  

Kedd 10:30  

Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés a munkacsoport munkatervében meghatározott 

gyakoriság szerint- illeszkedve a 

munkaértekezletekhez 

Kedd 11:30 

Gyógytestnevelés a munkacsoport munkatervében meghatározott 

gyakoriság szerint 

Kedd 8 óra 

A munkacsoportok team foglalkozásaira meghívást kapnak az óraadó kollégák is.  

(A részvétel és a szakmai dokumentáció bemutatása szeptemberben, januárban és júniusban 

kötelező.) 

 

(Önértékelés: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása V/1. pontjának 

megfelelve) 

(Önértékelés: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása V/1. pontjának 

megfelelve.) 

(Önértékelés: Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása I/2. pontjának megfelelve.) 

(Önértékelés: Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása IV/1.; VII. és VIII. pontjának 

megfelelve.) 

(Önértékelés: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása II/2. pontjának 

megfelelve.) 

 

17. Képzések, továbbképzések, szakmai fórumok 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar: 1 fő 

 1 fő gyógypedagógus szakvizsga: Szűcsné Kacsándi Bernadett gyógypedagógus (tanév 

végén végez) 

 SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz: az eszköz elméleti háttere és 

gyakorlati alkalmazása című tanfolyam – a Logopédia Éve szakmai programsorozat része: 

Szolnok, 2016. augusztus 25. 4 fő 

 INYR továbbképzés: Karcag, 2016. szeptember 16.  8 fő 

 Tanév közben meghirdetett továbbképzéseken, szakmai fórumokon való részvétel való 

kiküldetés vagy egyéni igény alapján.  

 

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

 

Szakértői bizottság Kunné Monoki Andrea 

Nevelési tanácsadás  Szűcsné Kacsándi Bernadett 

Logopédia Homoki Judit 

Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés  Vargáné Kerti Anikó 

Gyógytestnevelés Illyésné Nagy Olga 
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Iskola- és óvodapszichológia - 

Tehetséggondozás Szűcsné Kacsándi Bernadett 

 

(Önértékelés: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása V/2. pontjának 

megfelelve.) 

(Önértékelés: Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása III/1.;2. pontjának 

megfelelve.) 

(Önértékelés: Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása III/2. és V. pontjának 

megfelelve.) 

 

19. Tervezett műhelymunkák 

 Szakmaközi megbeszélés a Logopédia Éve programsorozathoz kapcsolódva: „ A 

logopédiai ellátás szerepének erősítése az olvasás-írás elsajátításának tükrében” címmel, 

óvodapedagógusok, tanítók részvételével – 2017. március 

 „Beszéljünk közös nyelvet!” Szakmaközi kerekasztal megbeszélés - műhelyfoglalkozás 

a Karcag járási védőnőkkel. – 2017. április 

 

20. Tagintézményi ügyelet 

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

Kunné Monoki Andrea szakmai helyettes tart ügyeletet (a szeptember végén kialakuló órarend 

szerint). 

 

21. 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 

 

22. 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,  

 

23. Vezetői belső ellenőrzési terv 

A Tagintézmény szakmai munkájának ellenőrzése:  

(Önértékelés: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása III/,1. pontjának 

megfelelve.) 

(Önértékelés: A mások stratégiai vezetése és operatív irányítása II/2.;3. pontjának megfelelve.) 

(Önértékelés: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása V. pontjának megfelelve.) 
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23.1 Tagintézmény-igazgató által óra- és foglalkozáslátogatások, dokumentáció ellenőrzések 

ütemterve 

 

Feladatellátás Időpont Ellenőrzés  

Korai fejlesztés, fejlesztő 

nevelés 

2016. november óralátogatás, dokumentáció 

2017. február dokumentáció 

2017. június dokumentáció 

Szakértői bizottsági tevékenység folyamatos szakértői vélemények, 

nyílvántartó kartonok 

2017. március Az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettség 

megállapítását célzó 

vizsgálatok elvégzésének 

ellenőrzése 

Nevelési tanácsadás 2016. november  óralátogatás, 

dokumentáció, MSSST 

szűrővizsgálatok 

elvégzésének ellenőrzése 

2017. február dokumentáció 

2017. június dokumentáció 

Logopédiai ellátás 2016. november dokumentáció, 

szűrővizsgálatok 

elvégzésének ellenőrzése 

2017. február óralátogatás, dokumentáció 

2017. június dokumentáció 

Gyógytestnevelés 2016. november dokumentáció 

2017. február óralátogatás, dokumentáció 

2017. június dokumentáció 

Tehetséggondozás 2016. november óralátogatás, dokumentáció 

2017. február dokumentáció 

2017. június dokumentáció 

 

23.2 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 készül, melyben a tényszerű 

adatrögzítés mellett kiemelt szerepet kap a javaslatok megfogalmazása, a fejlesztő célú 

értékelés, visszajelzés. 

(Önértékelés: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása III/2,3. pontjának 

megfelelve) (Önértékelés: A mások stratégiai vezetése és operatív irányítása II/3. pontjának 

megfelelve.) 
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24. Munkacsoportok munkatervei 

(Önértékelés: A mások stratégiai vezetése és operatív irányítása III/1.;3.pontjának megfelelve.) 

 

24.1 Korai fejlesztés, oktatás és gondozás; fejlesztő nevelés 

Munkacsoport vezető, szakterület felelős: Vargáné Kerti Anikó 

 

24.2 Szakmai célkitűzések: 

 Törekvés a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás valamint a 

fejlesztő nevelés szakszolgálati protokolljának való teljes megfelelésre. 

 A korai fejlesztés, fejlesztő nevelés munkacsoport aktív szakmai életének kialakítása, a 

tagok kölcsönös együttműködése. 

 Egységes, pontos, naprakész szakmai dokumentáció készítése. 

 A szakmai team tagjai között egymás munkájának megismerése, tapasztalatcsere, 

szakmai segítségnyújtás. 

 A szakmaközi munkakapcsolatok erősítése. 

 Használható tudás kialakítása, alkalmazása, motiváltság fenntartása. 

 A továbbképzéseken megszerzett ismeretek folyamatos beépítése a pedagógiai munkába. 

 

24.3 Ütemezett feladatok: 

Határidő Feladat Felelős Ellenőrzés 

Szeptember Mozgásfejlesztő szoba gyermekbaráttá 

tétele. 

 

A gyermekek foglalkozásainak beosztása, 

az óraszámok meghatározása, a hiányzó 

kapacitás és szakember-kompetenciák 

felmérése. 

 

Új gyermekek előgondozása. 

 

 

A fejlesztő munka beindítása. 

 

 

Szakmai team: 

A kötelező, egységes, szakszerű szakmai 

dokumentáció ismertetése, bemutatása, az 

ellenőrzés időpontjainak ismertetése.  

A korai fejlesztés 

folyamatszabályozásának áttekintése. 

A munkanaplók megnyitása. 

 

„Sérültek – Napja” (ÉFOÉSZ szervezés) 

rendezvényen való részvétel előkészítése 

(kb.: 2-3 család részvételével), szervezési 

munkák. 

 

Munkacsoport 

tagjai 

 

Munkacsoport 

vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

 

Munkacsoport 

vezető 

Munkacsoport 

tagjai 

 

Munkacsoport 

vezető 

Munkacsoport 

tagjai 

 

Munkacsoport 

vezető 

 

 

 

 

 

 

 

Munkacsoport 

vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató  

 

Tagintézmény-

igazgató  
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Részvétel a nyíregyházi „Sérültek – Napja” 

című rendezvényen 

 

Nyilvántartás aktualizálása a 2016 /2017-

es tanévre. 

 

Munkacsoport 

vezető 

 

 

 

Munkacsoport 

vezető 

Munkacsoport 

tagjai 

 

Munkacsoport 

vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

Október Statisztikai adatok összesítése, 

adatszolgáltatás. 

 

 

Szakmai team: 

Nyári tábor tervének (idő- feladat, 

program-költség) kidolgozása. 

 

„Vízi-manók” nyári tábor lehetőségének 

ismertetése a szülőkkel, igényfelmérés. 

Munkacsoport 

tagjai 

Munkacsoport 

vezető 

 

Munkacsoport 

vezető 

 

 

 

Munkacsoport 

vezető 

 

Tagintézmény-

igazgató  

 

Tagintézmény-

igazgató  

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

November Szakmai team: 

Pályázati lehetőségek keresése. 

Munkacsoport 

vezető 

 

Tagintézmény-

igazgató 

December Nyilvántartás aktualizálása. 

 

Munkacsoport 

vezető 

 

Tagintézmény-

igazgató 

Január Szakmai team: 

2016/2017-es tanév félévi munkájának 

értékelése, eredmények, nehézségek 

megfogalmazása. 

Félévi beszámoló elkészítése. 

(Önértékelés: A változások stratégiai 

vezetése és operatív irányítása III/2;IV/3. 

pontjának megfelelve.) 

A februári szakmai team – 

műhelyfoglalkozás előkészítése. 

Munkacsoport 

vezető 

Munkacsoport 

tagjai 

Tagintézmény-

igazgató 

Február Nyilvántartás aktualizálása 

 

Munkacsoport 

vezető 

 

Tagintézmény-

igazgató 

Március Szakmai team: 

A 2016/2017-es tanévben felülvizsgálatra 

kötelezett gyermekek felülvizsgálatának 

kezdeményezése, szakmai dokumentáció, 

Munkacsoport 

vezető 

Munkacsoport 

tagjai 

Tagintézmény-

igazgató 
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kérelmek megküldése a Megyei Szakértői 

Bizottságának. 

Az áprilisi szakmai műhelyfoglalkozás 

előkészítése 

Április Szakmai team: 

„Beszéljünk közös nyelvet!” Szakmaközi 

kerekasztal megbeszélés - 

műhelyfoglalkozás a Karcag járási 

védőnőkkel. 

Munkacsoport 

vezető 

Munkacsoport 

tagjai 

Tagintézmény-

igazgató 

Május Szakmai team: 

„Vízi-manók” nyári tábor előkészítése 

Munkacsoport 

tagjai 

Munkacsoport 

vezető 

 

Június Szakmai team: 

A 2016/2017-es tanév munkájának 

értékelése, eredmények, nehézségek 

megfogalmazása. 

Tanév végi beszámoló elkészítése. 

(Önértékelés: A változások stratégiai 

vezetése és operatív irányítása III/2. 

pontjának megfelelve.) 

A következő tanév munkatervéhez javaslat 

készítése. 

 

Szüneteltetési kérelmek begyűjtése a nyári 

időszakban ellátást nem igénylő 

gyermekek esetében. A kérelmek 

megküldése a Székhelyintézmény 

Szakértői Bizottságának. 

 

„Vízi-manók” nyári tábor megvalósítása 

 

 

Dokumentáció lezárása, évvégi értékelések 

elkészítése, a szülők tájékoztatása a nyári 

időszakban szüneteltetést igénylő 

gyermekek esetében.  

Munkacsoport 

vezető 

 

 

 

 

 

 

 

Munkacsoport 

vezető 

 

 

 

 

Munkacsoport 

vezető 

Munkacsoport 

tagjai 

 

Munkacsoport 

vezető 

Munkacsoport 

tagjai 

Tagintézmény-

igazgató  

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató  

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

 

Tagintézmény-

igazgató 

Július Családi délelőtt a korai fejlesztésből kilépő 

gyermekek és szüleik részére 

Munkacsoport 

vezető 

 

Tagintézmény-

igazgató 

Augusztus Dokumentáció lezárása, évvégi értékelések 

elkészítése, a szülők tájékoztatása a nyári 

időszakban is ellátást igénylő gyermekek 

esetében. 

 

Nyilvántartás aktualizálása 

Munkacsoport 

vezető 

 

 

 

Munkacsoport 

vezető 

Tagintézmény-

igazgató  

 

Tagintézmény-

igazgató 

 

25. Szakértői bizottsági tevékenység 

Munkacsoport vezető, szakterület felelős: Kunné Monoki Andrea 
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25.1 Szakmai célkitűzések: 

 Magas színvonalú, korszerű szakmai felkészültség ismerete, alkalmazása. 

 Specifikus vizsgálóeljárások módszereinek kritikus megválasztásával a kliensek 

igényeihez való alkalmazkodás. 

 Egységes, pontos, naprakész szakmai dokumentáció-vezetés írásos és elektronikus 

formában. 

 Továbbképzéseken, munkaközösségi foglalkozásokon megszerzett ismeretek és jó 

gyakorlatok beépítése a diagnosztikai munkába. 

 Az ellátó intézmények és szülők számára hasznos, átgondolt, egyénre szabott 

állapotjavító – fejlesztési javaslatok megfogalmazása. 

 Törekvés a szakszolgálati alapprotokollnak és a szakértői bizottsági tevékenység 

protokolljának való átfogó megfelelésre. 

 

25.2 Ütemezett feladatok: 

Határidő Feladat Felelős Ellenőrzés 

Szeptember Szakértői bizottság vizsgálati 

rendjének kialakítása 

 

Éves felülvizsgálati terv 

elkészítése 

 

Szakmai team: 

Szakértői bizottsági tevékenység 

protokolljának áttekintése 

Tagintézmény-igazgató 

 

 

Munkacsoport vezető 

 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

 

Tagintézmény-

igazgató 

Október Éves statisztika elkészítése 

 

Szakterületi szakmai team: 

Szakértői vélemények kritikus 

áttekintése formai szempontból, 

sablonok létrehozása 

Munkacsoport vezető 

 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

November Szakmai team 1: 

Szakértői vélemények leíró 

részének felülvizsgálata és 

átdolgozása, az új tudományos 

eredmények felhasználásának 

beépítése a korrekcióba. 

 

Szakmai team 2: 

Szakértői vélemények leíró 

részének felülvizsgálata és 

átdolgozása, az új tudományos 

eredmények felhasználásának 

beépítése a korrekcióba. 

Munkacsoport vezető  

 

 

 

 

 

Munkacsoport vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

 

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

December Szakmai team: 

Az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítását célzó 

vizsgálatokkal kapcsolatban az 

Munkacsoport vezető Tagintézmény-

igazgató 
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érintett intézmények 

tájékoztatása 

Január Szakmai team: 

Az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítását célzó 

vizsgálatokkal kapcsolatos 

kérelmek áttekintése, 

hiánypótlásokra az anyagok 

bekérése. 

 

Szakmai team: 

Az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítását célzó 

vizsgálatok ütemezése, 

megszervezése, az operatív 

feladatok elvégzése 

 

A 2016/17-es tanév félévi 

munkájának értékelése, 

eredmények, nehézségek. 

Félévi beszámoló elkészítése 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

 

 

Munkacsoport vezető 

Tagintézmény igazgató 

 

 

 

 

Munkacsoport vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

 

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

 

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

Február Az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítását célzó 

vizsgálatok elvégzése. 

 

Egy szakmai team 

megszervezése, megvalósítása. 

Szakalkalmazottak 

Munkacsoport vezető 

 

 

Munkacsoport vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

Március Az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítását célzó 

vizsgálatok elvégzése 

 

Szakmai team: 

Az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítását célzó 

vizsgálatok tapasztalatainak 

összegzése. 

Szakalkalmazottak 

Munkacsoport vezető 

 

Munkacsoport vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

Április Szakmai team: 

Adatbázis megalkotása: 

tanulásszervezési, 

tanulásmódszertani, fejlesztési 

javaslatok a nevelési-oktatási 

intézményeknek, szülőknek. 

Munkacsoport vezető 

 

Tagintézmény-

igazgató 
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Május Két szakterületi szakmai team 

megszervezése, megvalósítása 

 

Nevelési-oktatási intézmények 

tájékoztatása a 2017/2018-as 

tanévben esedékes kötelező 

BTMN felülvizsgálati kérelmek 

tárgyában 

Munkacsoport vezető 

 

 

Munkacsoport vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

Június Szakmai team: 

A 2016/2017-es tanév 

munkájának értékelése, 

eredmények, nehézségek 

megfogalmazása. 

Tanév végi beszámoló 

elkészítése. 

A következő tanév 

munkatervéhez javaslat 

készítése. 

Munkacsoport vezető Tagintézmény-

igazgató 

Július A 2017/2018-as tanévre 

beérkezett felülvizsgálati 

kérelmek áttekintése, 

hiánypótlásokra való felkérés. 

Munkacsoport vezető Tagintézmény-

igazgató 

Augusztus A pedagógiai munkát támogató 

esztétikus, célszerű vizsgálati 

körülmények kialakítása 

Szakalkalmazottak Munkacsoport 

vezető 

 

26. Nevelési tanácsadás 

Munkacsoport vezető: Szűcsné Kacsándi Bernadett 

 

26.1 Szakmai célkitűzések: 

 Magas szakmai színvonalú tanácsadói és terápiás ellátás folyamatos biztosítása. 

 Folyamatdiagnosztika alkalmazása. 

 Használható tudás átadása, motiváltság fenntartása. 

 Törekvés a szakszolgálati alapprotokollnak és a nevelési tanácsadás szakszolgálati 

protokolljának való teljes megfelelésre. 

 

26.2 Ütemezett feladatok: 

Határidő Feladat Felelős Ellenőrzés 

Szeptember A fejlesztő szobák esztétikussá, 

gyermekbaráttá tétele. 

 

Nevelési tanácsadás – pszichológiai 

megsegítésre bejelentkezett kliensek 

beosztása, az előző tanévben elkezdett 

tanácsadások folytatása. 

 

Szakmai team: 

Minden 

szakalkalmazott 

 

pszichológus 

 

 

 

 

 

Munkacsoport vezető 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 
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Az MSSST szűrővizsgálaton 

résztvevő gyermekek adatainak 

rendszerezése, a helyszíni vizsgálatok 

feltételeinek áttekintése, a 

szűrővizsgálatok ütemezése, a 

helyszíni vizsgálatok és a 

szűrővizsgálati dokumentáció 

előkészítése. 

Az MSSST szűrővizsgálatok 

elvégzése a karcagi óvodai intézmény 

tagóvódóiban 

 

Részvétel óvodai szülői 

értekezleteken 

 

Szakmai team: 

A szűrővizsgálat adatainak 

feldolgozása, statisztika, összesítés 

készítése 

Tájékoztató anyag – szórólap 

készítése a feladatellátás bemutatása 

szülők, pedagógusok számára 

 

Tájékoztatás a szűrés eredményéről, a 

vizsgálatok eredményei alapján 

egyéni és csoportos fejlesztő 

foglalkozások megszervezéséről. 

Munkacsoport 

vezető 

 

 

 

 

 

gyógypedagógusok 

 

 

gyógypedagógusok 

 

Munkacsoport 

vezető 

 

 

 

 

 

 

gyógypedagógusok 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató  

 

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

 

 

Tagintézmény-

igazgató  

 

Tagintézmény-

igazgató  

 

 

 

 

 

 

Október Nevelési tanácsadás – 

gyógypedagógiai ellátásra 

bejelentkezett kliensek vagy az előző 

tanévben már terápiás ellátásban 

részesülő esetek beosztása, az ellátás 

megkezdése. 

 

Szakmai team: 

A kötelező, egységes, szakszerű 

szakmai dokumentáció ismertetése, 

bemutatása, az ellenőrzés 

időpontjainak ismertetése.  

Szakmai dokumentáció megnyitása 

 

Éves statisztika készítése, összesítése. 

gyógypedagógusok 

 

 

 

 

 

Munkacsoport 

vezető 

 

Tagintézmény-

igazgató  

 

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

November Szakmai team megszervezése, 

megvalósítása 

Munkacsoport 

vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

December Szakmai team megszervezése, 

megvalósítása 

Munkacsoport 

vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

Január Szakmai team: Munkacsoport 

vezető 

Tagintézmény-

igazgató 
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2016/2017-es tanév félévi 

munkájának értékelése, eredmények, 

nehézségek megfogalmazása. 

Félévi beszámoló elkészítése. 

Február Szakmai team megszervezése, 

kivitelezése 

Munkacsoport 

vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

Március Szakmai team megszervezése, 

kivitelezése 

Munkacsoport 

vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

Április Szakmai team: 

Nyílt szakmai nap előkészítése, 

kapcsolatfelvétel az óvodákkal. 

Munkacsoport 

vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

Május Szakmai team: 

Óvodai intézmények tájékoztatása az 

MSSST vizsgálatok ütemezéséről, 

rendjéről, a vizsgálati kérelmek 

beérkezésének határidejéről. 

Nyílt szakmai nap meghívójának 

kiküldése. 

Munkacsoport 

vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

Június Nyílt szakmai nap óvodásoknak: 

„Csináld, mutasd, mondd” – játékos 

ismerkedő nap 

 

Szakmai team: 

A 2016/2017-es tanév munkájának 

értékelése, eredmények, nehézségek 

megfogalmazása. 

Év végi beszámoló elkészítése. 

A következő tanév munkatervéhez 

javaslat készítése. 

Kunné Monoki 

Andrea 

 

 

Munkacsoport 

vezető 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

 

27. Logopédiai ellátás 

Munkacsoport vezető, szakterület felelős: Kolozsvári Ernőné 

 

27.1 Szakmai célkitűzések: 

 Törekvés a teljes értékű nyelv- és beszédfejlettség elérésére, valamint a személyiség 

pozitív irányú formálására. 

 A logopédiai ellátás szerepének erősítése, szélesebb körben való megismertetése. 

 Hatékony logopédiai ellátás biztosítása a rászoruló gyermekek minél szélesebb körében. 

 A továbbképzéseken megszerzett ismeretek folyamatos beépítése a pedagógiai munkába. 

 Teljes megfelelésre való törekvés a szakszolgálati alapprotokollnak és a logopédiai 

szakmai protokollnak. 

 

27.2 Ütemezett feladatok: 

Határidő Feladat Felelős Ellenőrzés 

Szeptember A szűrővizsgálat lebonyolítása előtt 

előkészítő  nem szakmai, de az 

ellátással összefüggő operatív feladatok 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 
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elvégzése, szűrővizsgálati ütemterv 

készítése 

 

Szűrővizsgálaton kötelezően résztvevő 

gyermekek adatainak rendszerezése, a 

szűrővizsgálatok ütemezése, a helyszíni 

vizsgálatok és a szűrővizsgálati 

dokumentáció előkészítése, az előző 

tanév végén elkezdett munka folytatása. 

 

Szakmai team: 

A logopédia folyamatszabályozásának 

áttekintése, a protokoll felelevenítése. 

A munkanaplók megnyitása. 

 

A szűrővizsgálatok elvégzése a járás 

óvodai intézményeiben. 

 

Iskolák tájékoztatása a logopédiai 

vizsgálat lehetőségéről, szülői kérésre az 

első osztályos tanulók logopédiai 

vizsgálatának elvégzése. 

 

A szűrés lebonyolítását követően, a 

szűrési adatok feldolgozása, statisztika, 

összesítés készítése. 

 

Szülői értekezleteken tájékoztatás a 

szűrések eredményéről, a logopédiai 

ellátás rendszeréről, a foglalkozások 

szervezéséről 

 

A részletes logopédiai diagnosztikai 

vizsgálatok ütemezése, előkészítése 

 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

 

 

 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

 

logopédusok 

 

 

logopédusok 

 

 

 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

logopédusok 

 

 

 

logopédusok 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

 

 

Tagintézmény-

igazgató  

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató  

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

Október Éves statisztika készítése, összesítése 

 

Minden logopédiai terápiába kerülő 

gyermek részletes logopédiai 

diagnosztikai vizsgálatának elvégzése, 

logopédiai vizsgálati vélemény készítése. 

 

Szakmai team: 

A szűrővizsgálati adatok összesítése 

ellátási területenként. 

A logopédusok órarendjének kialakítása, 

a logopédiai foglalkozások beindítása 

 

Munkaközösség vezető 

 

logopédusok 

 

 

 

 

Munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

logopédusok 

 

 

Tagintézmény-

igazgató  

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató  
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A pedagógiai munkát támogató 

esztétikus, gyermekbarát, biztonságos, 

környezet kialakítása 

Munkacsoport 

vezető 

November Szakmai team: 

IKT eszközök. 

Nyári tábor tervének (idő- feladat, 

program-költség) kidolgozása. 

 

A nyári tábor lehetőségének ismertetése 

a szülőkkel, igényfelmérés. 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

 

Munkacsoport tagjai 

Tagintézmény-

igazgató 

Január Szakmai team: 

2016/2017-es tanév félévi munkájának 

értékelése, eredmények, nehézségek 

megfogalmazása. 

Félévi beszámoló elkészítése. 

Munkacsoport vezető, 

minden logopédus 

Tagintézmény-

igazgató 

Február Az ellátásban részesülő gyermekek 

egyéni értékelése, ennek dokumentálása 

a munkanaplóban 

 

Szakmai team: 

A márciusi szakmai team – 

műhelyfoglalkozás előkészítése. 

logopédusok 

 

 

 

Munkacsoport vezető 

Tagintézmény-

igazgató  

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

Március Szakmai team-műhelyfoglalkozás: 

A logopédiai ellátás szerepének erősítése 

az olvasás-írás elsajátításának tükrében 

(Óvodapedagógusok, tanítók 

részvételével) 

Munkacsoport vezető Tagintézmény-

igazgató 

Április Szakmai team: 

Tábor előkészítő, szervező munkái. 

Munkacsoport vezető Tagintézmény-

igazgató 

Május Szakmai team: 

Tábor előkészítő, szervező munkái. 

Visszajelzés kérése az Óvodai 

intézményektől (Kisújszállás, Karcag) az 

átszervezett logopédiai ellátásról. 

Munkacsoport vezető Tagintézmény-

igazgató 

Június Az óvodai intézményektől adatok kérése 

az augusztus 31-ig 5. életévüket betöltő 

gyermekekről a 2017/2018 tanévi 

szűrővizsgálatok előkészítéséhez 

Szakmai team: 

A 2016/2017-es tanév munkájának 

értékelése, eredmények, nehézségek 

megfogalmazása. 

Tanév végi beszámoló elkészítése. 

A következő tanév munkatervéhez 

javaslat készítése. 

Intézményi programokba való 

bekapcsolódás. 

 

Tagintézmény-igazgató 

 

 

 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

 

 

 

 

Munkacsoport vezető 

Munkacsoport tagjai 

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató  
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Tábor megvalósítása Tagintézmény-

igazgató 

Augusztus Tanév végi minősítések elkészítése, 

dokumentálása a munka- és forgalmi 

naplóban. 

Szakmai dokumentáció lezárása 

Minden logopédus 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

 

28. Gyógytestnevelés 

Munkacsoport vezető, szakterület felelős: Illyésné Nagy Olga 

 

28.1 Szakmai célkitűzések:  

 A szakmai munka magas színvonalának megtartása. 

 A jó gyakorlatok, a kiépített ellátórendszer további, gördülékeny működtetése. 

 Használható tudás átadása, motiváltság fenntartása. 

 Egységes, pontos, naprakész szakmai dokumentáció-vezetés. 

 A továbbképzéseken megszerzett ismeretek folyamatos beépítése a pedagógiai munkába. 

 Törekvés a szakszolgálati alapprotokallnak és a gyógytestnevelés szakmai protokolljának 

való teljes megfelelésre. 

 

 

 

28.2 Ütemezett feladatok: 

Határidő Feladat Felelős Ellenőrzés 

Szeptember A beiratkozás megszervezése, 

lebonyolítása. 

Órarend elkészítése. 

 

Szakmai team: 

A gyógytestnevelés naplók megnyitása. 

Tanmenetek elkészítése. 

Éves statisztika készítése. 

Minden 

gyógytestnevelő 

Minden 

gyógytestnevelő 

 

Munkacsoport vezető 

Minden 

gyógytestnevelő 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

  

 

Tagintézmény-

igazgató 

November Egy szakterületi szakmai team 

megszervezése, megvalósítása. 

Munkacsoport vezető Tagintézmény-

igazgató 

Január Szakmai team: 

2016/2017-es tanév félévi munkájának 

értékelése, eredmények, nehézségek 

megfogalmazása. 

Félévi beszámoló elkészítése. 

Tábor előkészítése, igényfelmérés Nyári 

tábor tervének (idő- feladat, program-

költség) kidolgozása. 

 

Félévi értékelés elkészítése, az 

osztályzatok megküldése az oktatási 

intézményeknek. 

 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden 

gyógytestnevelő 

 

 

Tagintézmény-

igazgató  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 
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Szülők, tanulók tájékoztatása a tábori 

lehetőségről, igényfelmérés. 

Munkacsoport vezető 

Május  A 2017/2018 tanévben 

gyógytestnevelésre utalt gyermekek 

névsorának megkérése a védőnői 

hálózattól. 

 

Tábori program előkészítése, szervezési 

munkák. 

Minden 

gyógytestnevelő 

 

 

 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

 

 

Június  Szakmai team: 

A 2016/2017-es tanév munkájának 

értékelése, eredmények, nehézségek 

megfogalmazása. 

Tanév végi beszámoló elkészítése. 

A következő tanév munkatervéhez 

javaslat készítése. 

 

Tanév végi értékelés elkészítése, az 

osztályzatok megküldése az oktatási 

intézményeknek. 

Gyakorló anyag elkészítése kiadása a 

nyári szünetre. 

Szakszolgálati rendezvények 

szervezésében és lebonyolításában való 

részvétel.  

Gyógytestnevelés tábor megvalósítása. 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

 

 

 

 

Minden 

gyógytestnevelő 

 

 

 

 

Munkacsoport vezető 

 

Munkacsoport vezető 

Tagintézmény-

igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató  

 

 

 

 

Tagintézmény-

igazgató 

 

Tagintézmény-

igazgató 

Augusztus A 2017/2018 tanévben 

gyógytestnevelésre utalt gyermekek 

névsorának pontosítása, egyeztetése az 

oktatási intézményekkel, a védőnői 

hálózattal. 

Munkacsoport vezető 

 

 

 

29. Egyéb 

 

29.1 Pedagógus minősítési eljárások (tervezett):  

 Pergéné Deli Katalin logopédus – Pedagógus II. fokozat 

 Kunné Monoki Andrea gyógypedagógus - Pedagógus II. fokozat 

 Zsoldos Erzsébet tagintézmény-igazgató – Pedagógus II. fokozat: lezárás előtt 

 Kolozsvári Ernőné logopédus – Mesterpedagógus fokozat 

 

29.2 Önértékelési folyamatok (tervezett): 

 Zsoldos Erzsébet – vezetői önértékelés 

 várhatóan 2 fő szakalkalmazott – pedagógus önértékelés 

 

29.3 A tagintézmény rendezvényterve: 
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Program megnevezése Időpont Felelős 

Szakmaközi megbeszélés – a Logopédia Éve szakmai 

programsorozathoz csatlakozva: „A logopédiai ellátás 

szerepének erősítése az olvasás-írás elsajátításának 

tükrében” címmel, óvodapedagógusok, tanítók 

részvételével. 

2017. 

március 

Kolozsvári Ernőné 

„Beszéljünk közös nyelvet!” Szakmaközi kerekasztal 

megbeszélés - műhelyfoglalkozás a Karcag járási 

védőnőkkel. 

2017. április Vargáné Kerti Anikó 

Nyílt szakmai nap óvodásoknak: „Csináld, mutasd, 

mondd” – játékos ismerkedő nap 

2017. június 

1. hete 

Kunné Monoki 

Andrea 

Gyógytestnevelés tábor 2017. június  Illyésné Nagy Olga 

Logopédiai tábor – a Logopédia Éve programsorozat 

részeként 

2017. június Kolozsvári Ernőné 

„Vízi-manók” - Korai fejlesztésben részesülő gyermekek 

családi tábora 

2017. június Vargáné Kerti Anikó 

Családi délelőtt a korai fejlesztésből kilépő gyermekek és 

szüleik részére 

2017. július Vargáné Kerti Anikó 

 

29.4 Az Intézményi Önértékelési Munkacsoport munkájában való részvétel 

(Önértékelés: A mások stratégiai vezetése és operatív irányítása II/1. pontjának megfelelve.) 

 

Az Intézményi Önértékelési Csoport tagja: Zsoldos Erzsébet tagintézmény-igazgató 

Az Intézményi Önértékelési Csoport Tagintézményben megvalósítandó feladatainak 

előkészítését, megvalósítását segíti: Kunné Monoki Andrea szakmai helyettes valamint szükség 

esetén minden szakalkalmazott. 

 

 

VIII.4.A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény  

Zsidóné Kádár Terézia  

mb. tagintézmény-igazgató 
 

1. Pedagógiai szakszolgálati általános célok 

A törvényi előírásoknak, a fenntartói elvárásoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő 

működés biztosítása mellett az Önértékelési Csoport által kijelölt folyamatoknak, valamint a 

diagnosztikai és terápiás feladatokra vonatkozó szakmai elvárásoknak való teljeskörű 

megfelelés. 

 

2. Pedagógiai szakszolgálati tagintézményi speciális célok 

 a tagintézmény arculatának igényekhez igazodó formálása, szakmai szolgáltatás 

rendszerének kiépítése, bővítése 

(A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi protokollt az intézmény sajátosságaihoz 

igazítja.) 1 

                                                           
1 Önértékelési kézikönyv Pedagógiai Szakszolgálatok számára, Oktatási Hivatal Második, javított kiadás, 2016. 01.25. 
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 a szakmai biztonság, kiszámíthatóság megteremtése 

(Irányításával az intézményben kialakítják a kliensek értékelésének közös alapelveit és 

követelményeit, melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg.)  

 a partneri igények mind magasabb színvonalú kielégítése, minőségi szolgáltatás nyújtása 

(Irányítja az egyéni szükségleten alapuló speciális módszerek, eszközök, új eljárások 

alkalmazásának megismerését és alkalmazását a tanulási utak kialakítását célzó 

tanulástámogató eljárásokat, a hatékony kliensi egyéni fejlesztést.) 

 a közoktatási intézmények, a szülők által jelzett igények időben történő kielégítése 

(Az intézményi pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében 

kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet.) 

 zökkenőmentes működés biztosítása  

 a kialakított befogadó tanulási, diagnosztikus és terápiás környezet megőrzése, 

fejlesztése 

(Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját 

a tanulási folyamatot támogató rend jellemzi (például mindenki által ismert szabályok 

betartatása).  

 INYR szakszerű, pontos vezetése 

 a munkatársak egyenletes terhelése, feladatmegosztás   

(A szakterületi pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a 

szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap.) 

 egyéni beszámolókkal a továbbképzéseken, munkaközösségi foglalkozásokon hallottak 

megosztása 

(Az intézmények munkatársai a továbbképzések tapasztalatait megosztják egymással, 

belső továbbképzési konzultációs programokat szerveznek.) 

 

 a közösség összetartozásának erősítése 

(Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket.) 

 

3. A tagintézmény bemutatása 

Ellátási körzetünk Kunhegyes járás hat települése: 

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

 

3.1 Személyi feltételek a 2016/17-es tanévben: 

Főállásban dolgozók: 4 fő pedagógus és 1 fő adminisztrátor 

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

- 1 fő pszichológus 

- 2 fő fejlesztőpedagógus (1 fő februárban szerez gyógypedagógus diplomát) 

- 1 fő adminisztrátor 

Részmunkaidőben foglalkoztatott: 1 fő gyógytestnevelő 

Megbízási szerződéssel dolgozók: 

- 1 fő logopédus (10 órában) 

- 1 fő nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus (logopédiai tanulmányokat folytat)  

- 1 fő gyógypedagógus (ért. akad. szak) 

Közcélú foglalkoztatott: 1 fő napi 8 órában (2017. február 28-ig) 

Szakvizsgával rendelkezők száma: 2 fő 

- 1 fő gyógypedagógus 

- 1 fő fejlesztőpedagógus 

- Vincze Zsuzsanna (pszichológus) a 2016/17. tanévben kezdi szakvizsgás tanulmányait. 
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3.2 Tárgyi feltételeink: 

A tagintézmény, a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti 

Általános Iskolai Tagintézményének jobb szárnyában helyezkedik el. 5 helyiséget használunk, 

a mosdó az iskolával közös. A vizsgálatokra és a terápiákra rendelkezésre álló hely szűkös, 

nincs mindenkinek külön szobája. A terápiás eszközök mennyisége a jelenlegi létszámnak 

megfelelő, azonban diagnosztikus eszköztárunk - főként a pszichológiai- bővítést igényel. Az 

informatikai tárgyi feltételeink (laptop) a jelenlegi létszámnak nem elegendőek.  

Az ellátási körzetünkbe tartozó nevelési-oktatási intézménytípusok: 
- 1 bölcsőde 

- 6 óvoda  

- 6 általános iskola  

- 1 középiskola 

 

4. A pedagógiai szakszolgálati tagintézmény általános, a tanév során megvalósítandó 

feladatai 

 

4. 1. Szakértői bizottsági tevékenység 

A szakértői vizsgálatokban 1 fő gyógypedagógus, a kontrollvisgálatok végzésében 1 fő 

fejlesztőpedagógus és 1 fő pszichológus vesz részt. 

 

4.1.1 Megvalósítandó feladatok: 

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

gyógypedagógiai alap és felülvizsgálata, valamint iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése 

 szakvélemények egységes, a törvényi előírásoknak és a protokoll szerinti leírásnak való 

megfelelés szerinti elkészítése 

 minőségi munkavégzés, személyre szabott diagnosztizálás megvalósításával  

 a szakértői vélemények határidőre történő elkészítése  

 szakmai kérdések megvitatása team - munkában, esetmegbeszélések 

 az éves hivatalból történő felülvizsgálatok időtervének elkészítése 

 félévi és év végi statisztika készítése 

 

4.1.2 Az éves hivatalból történő felülvizsgálatok tervezett időbeosztása 

Ssz. Vizsgálat 

időpontja 

Intézmény neve Intézmény címe Fő 

1. 2016.09.19. Kovács Mihály Általános Iskola 5241 Abádszalók, István 

király u. 1. 

2 fő 

2. 2016.09.21. Kovács Mihály Általános Iskola 5241 Abádszalók, István 

király u. 1. 

1 fő 

3. 2016.09.26. Kovács Mihály Általános Iskola 5241 Abádszalók, István 

király u. 1. 

2 fő 

4. 2016.09.28. Kovács Mihály Általános Iskola 5241 Abádszalók, István 

király u. 1. 

1 fő 

5. 2016.10.03. Kovács Mihály Általános Iskola 5241 Abádszalók, István 

király u. 1. 

2 fő 

6. 2016.10.05. Kovács Mihály Általános Iskola 5241 Abádszalók, István 

király u. 1. 

1 fő 

7. 2016.10.10. Kovács Mihály Általános Iskola 5241 Abádszalók, István 

király u. 1. 

2 fő 



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 174 

 
 

8. 2016.10.12. Kovács Mihály Általános Iskola 5241 Abádszalók, István 

király u. 1. 

2 fő 

9. 2016.10.17. Kunhegyesi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. 

u. 38. 

2 fő 

10. 2016.10.19. Kunhegyesi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. 

u. 38. 

1 fő 

11. 2016.10.24. Kunhegyesi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. 

u. 38. 

2 fő 

12. 2016.10.26. Kunhegyesi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. 

u. 38. 

1 fő 

13. 2016.10.31. Kunhegyesi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. 

u. 38. 

1 fő 

14. 2016.11.02. Kunhegyesi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

5340 Kunhegyes, Kossuth L. 

u. 43. 

2 fő 

15. 2016.11.07. Karcagi SZC Nagy László 

Szakképző Iskolája, Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

5340 Kunhegyes, Kossuth L. 

u. 15-17. 

2 fő 

16. 2016.11.09. Karcagi SZC Nagy László 

Szakképző Iskolája, Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

5340 Kunhegyes, Kossuth L. 

u. 15-17. 

1 fő 

17. 2016.11.14. Karcagi SZC Nagy László 

Szakképző Iskolája, Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

5340 Kunhegyes, Kossuth L. 

u. 15-17. 

2 fő 

18. 2016.11.16. Karcagi SZC Nagy László 

Szakképző Iskolája, Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

5340 Kunhegyes, Kossuth L. 

u. 15-17. 

1 fő 

19. 2016.11.21. Karcagi SZC Nagy László 

Szakképző Iskolája, Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

5340 Kunhegyes, Kossuth L. 

u. 15-17. 

1 fő 

20. 2016.11.23. Recsky Klára ÁMK Óvoda 

Intézmény Egység 

5235 Tiszabura, Bán S. u. 2. 1 fő 

21. 2016.11.28. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

2 fő 

22. 2016.11.30. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

1 fő 

23. 2016.12.05. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

2 fő 

24. 2016.12.07. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

 

1 fő 

25. 2016.12.12. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

2 fő 

26. 2016.12.14. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

1 fő 

27. 2017.01.09. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

2 fő 

28. 2017.01.11. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

1 fő 

29. 2017.01.16. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

2 fő 

30. 2017.01.18. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

1 fő 
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31. 2017.01.23. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

2 fő 

32. 2017.01.25. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

1 fő 

33. 2017.01.30. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

2 fő 

34. 2017.02.01. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

1 fő 

35. 2017.02.06. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

2 fő 

36. 2017.02.08. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

1 fő 

37. 2017.02.13. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

2 fő 

38. 2017.02.15. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

1 fő 

39. 2017.02.20. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

2 fő 

40. 2017.02.22. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

1 fő 

41. 2017.02.27 Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

2 fő 

42. 2017.03.01. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

1 fő 

43. 2017.03.06. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

2 fő 

44. 2017.03.08. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

1 fő 

45. 2017.03.13. Tiszaburai Általános Iskola 5235 Tiszabura, Kossuth út 

62. 

1 fő 

46. 2017.03.20. Kunhegyesi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Tiszagyendai Általános Iskolai 

Tagintézmény 

5233 Tiszagyenda, Ady E. u. 

6. 

2 fő 

47. 2017.03.22. Tiszaroffi Baptista Általános 

Iskola és Óvoda 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 

39/B. 

1 fő 

48. 2017.03.27. Tiszaroffi Baptista Általános 

Iskola és Óvoda 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 

39/B. 

2 fő 

49. 2017.03.29. Tiszaroffi Baptista Általános 

Iskola és Óvoda 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 

39/B. 

1 fő 

50. 2017.04.03. Tiszaroffi Baptista Általános 

Iskola és Óvoda 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 

39/B. 

2 fő 

51. 2017.04.05. Tiszaroffi Baptista Általános 

Iskola és Óvoda 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 

39/B. 

1 fő 

52. 2017.04.10. Tiszaroffi Baptista Általános 

Iskola és Óvoda 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 

39/B. 

2 fő 

53. 2017.04.12. Tiszaroffi Baptista Általános 

Iskola és Óvoda 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 

39/B. 

1 fő 

54. 2017.04.19. Tiszaroffi Baptista Általános 

Iskola és Óvoda 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 

39/B. 

1 fő 

55. 2017.04.24. Tiszaroffi Baptista Általános 

Iskola és Óvoda 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 

39/B. 

2 fő 
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56. 2017.04.26. Tiszaroffi Baptista Általános 

Iskola és Óvoda 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 

39/B. 

1 fő 

57. 2017.05.03. Tiszaroffi Baptista Általános 

Iskola és Óvoda 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 

39/B. 

2 fő 

58. 2017.05.08. Tiszaroffi Baptista Általános 

Iskola és Óvoda 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 

39/B. 

1 fő 

59. 2017.05.10. Kossuth Lajos Gimnázium 

Tomajmonostorai Általános Iskola 

5324 Tomajmonostora, 

Széchenyi út 59. 

1 fő 

60. 2017.05.15. Kossuth Lajos Gimnázium 

Tomajmonostorai Általános Iskola 

5324 Tomajmonostora, 

Széchenyi út 59. 

1 fő 

 

4.1.3 Szakértői bizottsági tevékenység tervezett órarendje 

Nap Óra Szakember 

hétfő 8:00-12:00 Tóthné Babó Szilvia- gyógypedagógus hallgató 

szükség szerint Vincze Zsuzsana -pszichológus 

kedd 8:00-12:00 Zsidóné Kádár Terézia- gyógypedagógus 

Vincze Zsuzsanna-pszichológus 

szerda 8:00-10:00 Tóthné Babó Szilvia- gyógypedagógus hallgató 

szükség szerint Vincze Zsuzsana- pszichológus 

csütörtök - - 

péntek - - 

 

4.1.4 A szakértői bizottsági tevékenység tervezése kompetencia területenkénti bontásban  

Tevékenység Tevékenység-hez 

kapcsolódó 

kompetencia 

terület 

Kompetencia területhez kapcsolódó 

indikátor 

Időszak Felelősök 

BTMN diag-

nózissal ren-

delkezőgyer-

mekek, 

tanulók 

adatbázisána

k 

nyomon 

köve-tése. 

7. 

Kommunikáció és 

szakmai 

együttműködés, 

problémamegoldás. 

 

-Kommunikációját minden partnerrel 

a kölcsönösség és a konstruktivitás 

jellemzi.  

-A kapcsolattartás formái és az 

együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a 

különböző online csatornákat.  

Tanév 

elején. 

Folya-

matos. 

Mb. 

intézményve-

zető. 

BTMN 

diagnózissal 

rendelkező 

gyermekek, 

tanulók 

kötelező 

felülvizsgá-

latának 

végzése. 

1. 

Szakmai feladatok, 

szaktudományos és 

gyakorlati tudás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alapos, átfogó és korszerű szakterületi 

tudás. 

-Rendelkezik az állapotfelméréshez és a 

szakértői javaslattétel kialakításához 

szükséges tudással. 

-Fogalomhasználata pontos és 

következetes az állapotfelmérés 

eredményének és a szakértői 

javaslatoknak a leírása során.  

-A rendelkezésre álló állapotfelmérő 

eszközöket a digitális felmérő és 

kiértékelő eszközöket is – ismeri, 

kritikusan értékeli és megfelelően 

használja. 

-Szakszolgálati, szakmai munkáját a 

kliens szükségleteinek 

figyelembevételével, a kliens 

Folya-

matos. 

Mb. 

intézményve-

zető, 

mentorált 

fejlesztőpeda-

gógus 
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2. 

 Pedagógiai 

folyamatok, 

tevékenységek 

tervezése és 

megvalósulásukhoz 

kapcsolódó 

önreflexiók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

A tanulás 

támogatása  

 

 

 

 

 

 

 

4. 

A tanuló 

személyiségének 

fejlesztése, az 

egyéni bánásmód 

érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési 

igényű vagy 

beilleszkedési, 

tanulási, 

magatartási 

állapotához igazodva egyéni szinten 

tervezi meg. 

-Komplex módon veszi figyelembe a 

diagnosztikus folyamat minden lényeges elemét, a 

folyamat célját, tartalmát, eszközeit, a kliens 

életútját, életkori sajátosságait, a vizsgálati 

környezet lehetőségeit, korlátait.  

-A vizsgálati folyamatot szakszerűen, 

logikusan építi fel. 

-A kliens szükségleteit folyamatosan 

követi, szem előtt tartja. 

-Különböző problémákhoz 

különböző állapotfelmérő eljárásokat 

alkalmaz.  

-Tudatosan törekszik a kliensek 

motiválására, aktivizálására.  

 

-Tudatosan tervezi a vizsgálati 

stratégiát, kiválasztja a releváns 

módszereket, eszközöket.  

-Többféle módszertani megoldásban 

gondolkodik  

-Támogató környezetet teremt a 

vizsgáló helyiség, a várószoba, a 

játszóhely kialakításával, az 

állapotfelmérő eszközök 

kiválasztásával.  

-Épít a kliens szükségleteire, céljaira, 

igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődését.  

-A kliens személyiségének 

sajátosságait megfelelő 

módszerekkel, sokoldalúan tárja fel. 

  -A kliens teljes személyiségének 

megismerésére, ismereteinek, 

tudásának kibontakoztatására 

törekszik.  

 

-Különleges bánásmódot igénylő 

kliens számára hosszabb távú 

fejlesztési terveket dolgoz ki, és 

ezeket közérthetően, szakszerűen 

megfogalmazza a szakértői 

véleményben.  

-Reálisan és szakszerűen elemzi és 

értékeli saját szakmai munkájában az 

egyén igényeire reagáló bánásmód 

érvényesülését  

 



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 178 

 
 

nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló 

többi gyermekkel, 

tanulóval együtt 

történő sikeres 

neveléséhez, 

oktatásához 

szükséges 

megfelelő 

módszertani 

felkészültség  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pedagógiai 

folyamatok és a 

tanulók 

személyiségfejlődé

sének folyamatos 

értékelése, 

elemzése  

 

 

 

 

 

 

 

7.Kommunikáció 

és szakmai 

együttműködés, 

problémamegoldá

s  

 

8. Elkötelezettség 

és szakmai 

felelősségvállalás 

a szakmai 

fejlődésért 

-Jól ismeri a vizsgálati protokollokat, 

képes követelményeit ezek 

figyelembevételével és a kliensek 

személyiségének ismeretében 

pontosan körülhatárolni, 

következetesen alkalmazni.  

-Céljainak megfelelően, változatosan 

és nagy biztonsággal választja meg a 

különböző értékelési módszereket, 

eszközöket.  

-Értékeléseivel, visszajelzéseivel 

támogatja, motiválja, bátorítja a 

klienst.  

-Pedagógiai, pszichológiai 

munkájában olyan munkaformák és 

módszerek alkalmazására törekszik, 

amelyek elősegítik a kliensek 

önértékelését.  

 -Önállóan képes a kliens 

teljesítményét elemezni, az egyéni, 

illetve a csoportos vizsgálat során az 

eszközhasználatot a helyzethez 

igazítani.  

-Kommunikációját minden partnerrel 

a kölcsönösség és a konstruktivitás 

jellemzi.  

-Nyitott a kliens, az 

intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó és más partnerek 

visszajelzéseire, felhasználja őket 

szakmai fejlődése érdekében. 

-A kliens érdekében önállóan, 

tudatosan és kezdeményezően 

együttműködik a kollégákkal, a 

szülőkkel, a szakmai partnerekkel, 

szervezetekkel.  

 

-Munkája során érthetően, a 

pedagógiai és pszichológiai céloknak 

megfelelően kommunikál  

-Tisztában van szakmai 

felkészültségével, személyiségének 

sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.  

-Szakmai előrehaladása érdekében 

fejleszti elsődleges és kiegészítő 

kompetenciáit, ismereteit és 

készségeit, követi a pedagógiai, 

gyógypedagógiai, pszichológiai 
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ismeretek változásait és személyes 

fejlődésében ezek figyelembevételére 

törekszik.  

Szakértői 

vélemények 

írása a 

törvényben 

meghatároz

ottak 

szerint. 

 

1. Szakmai 

feladatok, 

szaktudományos, 

szaktárgyi, tantervi 

tudás  

 

-Fogalomhasználata pontos és 

következetes az állapotfelmérés 

eredményének és a szakértői 

javaslatoknak a leírása során.  
 

-Tanácsadást nyújt a kliens számára, 

hogy saját problémáinak felismerését 

milyen gyakorlati probléma-

megoldási módokkal kösse össze.  

Folya-

matos. 

Mb. 

intézményveze

tő,  

mentorált 

fejlesztőpeda-

gógus 

Szakértői 

Bizottsági 

munkaközös

-ségi 

szakmai 

team-en 

való 

részvétel, 

kollégák 

tájékoztatás

a az 

aktualitá-

sokról 

7. Kommunikáció 

és szakmai 

együttműködés, 

problémamegoldás 

 

  -A megbeszéléseken, a vitákban, az 

értekezleteken rendszeresen kifejti 

szakmai álláspontját, a vitákban képes 

másokat meggyőzni, és ő maga is 

meggyőzhető 

 -Szakmai munkaközösség munkájában 

kezdeményezően és aktívan részt vállal. 

Együttműködik szakszolgálati 

munkatársaival a szakszolgálati munka 

minden területén. 

Megha-

tározott 

időpon-

tokban.  

Mentorált 

fejlesztőpeda-

gógus. 

Szakmai 

felkészültség 

8. Elkötelezettség 

és szakmai 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

 -Saját pedagógiai gyakorlatát 

folyamatosan elemzi és fejleszti. 

 -Munkájában alkalmaz új módszereket, 

támaszkodik új tudományos 

eredményekre.  

 -Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít 

ki az intézményen kívül is. 

Folyamatosan kapcsolatot tart azokkal a 

szakmai szervezetekkel, amelyek 

szakmai konzultációt és fejlődést 

elősegítő programokat szerveznek. 

Folya-

matos. 

Mb. 

intézményveze

tő, 

pszichológuso

k, 

fejlesztőpeda-

gógusok. 

 

4.2 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadást 1 fő fejlesztőpedagógus teljes óraszámban, 1 fő fejlesztőpedagógus és 2 

fő pszichológus rész óraszámban látja el. 

 

4.2.1 Megvalósítandó feladatok: 

 pszichológiai gondozás és terápiás ellátás, valamint fejlesztőpedagógiai támogatás, 

fejlesztés biztosítása a hozzánk fordulóknak 

 ötödik életévüket betöltött gyermekek szűrésének, prevenciós fejlesztésének 

megvalósítása 

 terápiás ellátás, tanácsadás biztosítása a beérkező jelzések, problémafeltáró beszélgetések 

alapján 

 kapcsolattartás a hozzánk tartozó nevelési-oktatási intézményekkel, Gyermekjóléti 

Szolgálatokkal, Gyámhivatallal, gyermekorvosokkal és a védőnői hálózattal  
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 műhelyfoglalkozások szervezésével a szülők, gyerekek segítése 

 nyári képességfejlesztő tábor szervezése 

 az Együttműködési megállapodás keretében bekapcsolódás a Gyermekjóléti Szolgálat 

által szervezett nyári táborba 

A tanácsadás alkalmai az első bejelentkezést követően előre tervezetten a tagintézményben 

zajlanak. Tiszaroffon, az intézmény kérése alapján az óvodában. A prevenciós 

fejlesztőfoglalkozások minden esetben a gyermekek saját intézményében kerülnek megtartásra. 

 

4.3 Fejlesztőpedagógiai tevékenységek 

A nevelési tanácsadás-fejlesztőpedagógiai tevékenység tervezése kompetencia 

területenkénti bontásban 
 

Tevékenység Tevékenységhez 

kapcsolódó 

kompetencia terület 

Kompetencia területhez 

kapcsolódó indikátor 

Időszak Felelősök 

1.Részképesség-

szűrés a 

Tagintézményhe

z tartozó óvodai 

intézményekben

. 

1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és 

gyakorlati tudás. 

-Alapos, átfogó és korszerű 

szakterületi tudás. 

-Módszertani tudás. 

-Pontos fogalomhasználat. 

2016. 

szeptemb

er 

gyógypedagógus, 

fejlesztő 

pedagógusok, 

pszichológusok 

2.Pedagógiai 

folyamatok, 

tevékenységek 

tervezése és a 

megvalósításuk-hoz 

kapcsolódó 

önreflexiók. 

-A szolgáltatás céljainak 

meghatározásához 

figyelembe kell venni a 

kliens állapotát. 

-A szűrés folyamatát a célnak 

megfelelően építi fel. 

-A vizsgálat során 

ráhangolódik a gyermek 

érzelmi-motivációs 

állapotára, így képes 

befolyásolni azt. 

-A gyermek problémájának 

megfelelően tervezi a 

vizsgálatokhoz illeszkedő 

stratégiákat, módszereket, 

eszközöket. 

-A tervezés során többféle 

eszközben/eljárásban 

gondolkodik és alternatívákat 

is létrehoz 1-1 lépés 

kimenetelét illetően. 

  

3. A tanulás 

támogatása. 

-Épít a gyermekek egyéni 

szükségleteire, céljaira, 

igyekszik felkelteni és 

fenntartani az 

érdeklődésüket. 
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4. A tanuló 

személyiségének 

fejlesztése, az egyéni 

bánásmód 

érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési 

igényű vagy 

beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló 

többi gyermekkel, 

tanulóval együtt 

történő sikeres 

neveléséhez, 

oktatásához 

szükséges megfelelő 

módszertani 

felkészültség. 

- Felismeri a gyermek 

kognitív és 

személyiségfejlődési 

problémáit, kiemelkedő 

képességeit és képes 

számukra segítséget nyújtani 

vagy más szakembertől 

segítséget kérni. 

-A gyermek életkorát és 

együttműködését valamint a 

probléma típusát figyelembe 

véve 

szülő/pedagóguskonzultációt 

alkalmaz. 

  

6. Pedagógiai 

folyamatok és a 

tanulók 

személyiségfejlődésé

nek folyamatos 

értékelése, elemzése  

-Jól ismeri szakterületén a 

protokollok által támogatott 

állapotfelmérő eljárásokat, 

ezek figyelembe vételével 

valamint saját 

kompetenciáinak és a 

gyermek szükségleteinek 

ismeretében következetesen 

alkalmazza azokat.  

  

7.  Kommunikáció és 

szakmai 

együttműködés, 

problémamegoldás 

-Nyitott a szülő, a gyermek, 

az intézményvezető, a 

szaktanácsadó 

visszajelzéseire, felhasználja 

őket szakmai fejlődése 

érdekében.  

-A gyermekkel folytatott 

munkához megfelelő, 

hatékony és nyugodt 

kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki. 

-A kliensnek nyújtott 

szakmai kommunikációjában 

érzékenyen reagál a 

kulturális különbségekre , 

alkalmazkodik a kliens 

mindenkori nyelvi és 

problémaészlelési 

készségeihez. 
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8. Elkötelezettség és 

szakmai 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért. 

-Tisztában van szakmai 

felkészültségével, 

személyiségének 

sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a 

szerepelvárásokhoz. 

-Rendszeresen tájékozódik a 

szakterületére vonatkozó és a 

szakterülethez kapcsolódó 

legújabb tudományos 

eredményekről, kihasználja a 

továbbképzési lehetőségeket. 

-Rendszeresen tájékozódik a 

digitális állapotfelmérő 

eszközökről, a digitális 

technológia legújabb 

eredményeiről, konstruktívan 

szemléli 

felhasználhatóságukat. 

-Felelősséggel végzi a 

kliensre vonatkozó 

papíralapú/elektronikus 

adatrögzítést és adattárolást. 

  

2. A 

képességfejleszt

ésben résztvevő 

gyermekek 

csoportba 

szervezése, 

fejlesztési 

tervük 

elkészítése. 

Fejlesztőpedagó

gusok 

órarendjének 

kialakítása. 

 1.Szakmai feladatok, 

szaktudományos, 

szaktárgyi, tantervi 

tudás. 

-Alapos, átfogó és korszerű 

szaktudományos és 

szakterületi tudással 

rendelkezik. 

-Rendelkezik a 

beavatkozásokhoz szükséges 

módszertani tudással. 

-Fogalomhasználata pontos 

és következetes a segítő 

beavatkozások folyamatának 

leírása során 

-A rendelkezésre 

állófejlesztő/tanácsadó/terápi

ás eszközöket - a digitális 

eszközöket is - ismeri, 

kritikusan értékeli és 

megfelelően használja. 

2016. 

októberet

ől 

folyamato

s 

mb. tagintéz-

ményvezető, 

fejlesztő pedagó- 

gusok 
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2.Pedagógiai 

folyamatok, 

tevékenységek 

tervezése és a 

megvalósításukhoz 

kapcsolódó 

önreflexiók 

A szolgáltatás céljainak 

meghatározásához 

figyelembe veszi a kliens 

állapotát és az állapothoz 

illeszkedő eljárásokat. 

-Szakszolgálati szakmai 

munkáját a kliens 

szükségleteinek 

figyelembevételével, a 

beavatkozás 

eredményességét szem előtt 

tartva egyéni vagy csoport 

szinten tervezi meg. 

-

Afejlesztő/tanácsadó/terápiás 

foglalkozásokat a cél(ok)nak 

megfelelően, logikusan építi 

fel. 

-A kliens tevékenységét, a 

fejlesztő/tanácsadó/terápiás 

tevékenységet, a fejlődési 

folyamatot tartja szem előtt. 

-Csoportos foglalkozási terv 

készítésénél támaszkodik a 

szociális tanulásban rejlő 

lehetőségekre. 

-Szakképesítésétő lfüggően a 

kliens problémájához 

igazodó és a protokollok 

ajánlásait figyelembe vevő 

egyéni vagy csoportos 

fejlesztési-, foglalkozási-, 

terápiás vagy tanácsadási 

tervet készít. 

  

2.3. A tanulás 

támogatása. 

-A tanulás támogatása 

érdekében a szülővel/ 

pedagógussal konzultációt 

folytat.  

  

4. A tanuló 

személyiségének 

fejlesztése, az egyéni 

bánásmód 

érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési 

igényű vagy 

beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló 

többi gyermekkel, 

tanulóval együtt 

történő sikeres 

-A kliens teljes 

személyiségének 

fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik. 
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neveléséhez, 

oktatásához 

szükséges megfelelő 

módszertani 

felkészültség . 

6.  Pedagógiai 

folyamatok és a 

tanulók 

személyiségfejlődésé

nek folyamatos 

értékelése, elemzése. 

-Önállóan képes a kliens 

állapotának, változásának 

folyamatos értékeléséből 

kapott adatokat elemezni 

(folyamatdiagnosztika), az 

egyéni/csoportos 

beavatkozás alapjaként 

használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani. 

  

7. Kommunikáció és 

szakmai 

együttműködés, 

problémamegoldás. 

-A kapcsolattartás formái és 

az együttműködés során 

használja az 

infokommunikációs 

eszközöket és a különböző 

online csatornákat. 

-A megbeszéléseken, a 

vitákban, az értekezleteken 

rendszeresen kifejti szakmai 

álláspontját, a vitákban képes 

másokat meggyőzni, és ő 

maga is meggyőzhető. 

  

8.  Elkötelezettség és 

szakmai 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért. 

-Tudatosan fejleszti 

szakterületével kapcsolatos 

kommunikációját. 

-Munkájában alkalmaz új 

módszereket, tudományos 

eredményeket. 

  

3.Terápiák 

vezetése. 

1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos, 

szaktárgyi, tantervi 

tudás. 

-Kihasználja a gyermek 

egyedi jellemzői közötti 

(belső) és a támogató társas 

környezet erőforrásai közötti 

(külső) kapcsolódási 

lehetőségeket. 

-A gyermekek számára 

lehetővé teszi a számukra 

megfelelő viselkedési 

alternatívák kiválasztását, 

gyakorlását és arra ösztönzi 

őket, hogy az 

élethelyzetekben is próbálják 

ki azokat. 

-Tanácsadást nyújt a kliens 

(gyermek, szülő, pedagógus) 

számára, hogy problémáinak 

felismerését milyen 

gyakorlati probléma-

megoldási módokkal kösse 

össze. 

2016. 

októberet

ől 

folyamato

s 

fejlesztő 

pedagógusok 
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2.  Pedagógiai 

folyamatok, 

tevékenységek 

tervezése és a 

megvalósításukhoz 

kapcsolódó 

önreflexiók 

- Célszerűen használja a 

digitális, online eszközöket. 

-A beavatkozás során 

ráhangolódik a kliens 

érzelmi-motivációs 

állapotára, képes azt 

befolyásolni. 

-Figyelembe veszi a gyermek 

fejlődésével vagy 

különlegességével 

kapcsolatos kulturális 

összefüggéseket (pl. 

hátrányos helyzet). 

  

3. A tanulás 

támogatása. 

-Épít a gyermek egyéni 

szükségleteire, céljaira, 

igyekszik felkelteni és 

fenntartani érdeklődésüket. 

-Tanulási és 

teljesítményproblémák 

esetén különösképpen 

figyelembe veszi a kulturális 

különbségekkel, a hátrányos 

helyzettel, a gyermek/serdülő 

családjának befolyásoló 

hatásával összefüggő 

következményeket, - saját 

reagálásában ehhez igazodik.  

-Agyermekkel megvalósított 

kapcsolatában pozitív 

visszajelzésekre épülő, 

bizalomteli légkört alakít ki, 

amiben lehetséges a hibázás. 
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4. A tanuló 

személyiségének 

fejlesztése, az egyéni 

bánásmód 

érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési 

igényű vagy 

beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló 

többi gyermekkel, 

tanulóval együtt 

történő sikeres 

neveléséhez, 

oktatásához 

szükséges megfelelő 

módszertani 

felkészültség . 

- Munkájában egyaránt 

figyelembe veszi a kliens 

kognitív jellemzőit és a 

személyiségállapotot tükröző 

fejlődési szükségleteit is 

- A kliens személyiségét nem 

statikusan, hanem 

fejlődésében szemléli. 

-Csoportos beavatkozás 

esetén is figyel az egyéni 

szükségletekre és a 

gyermekek egyéni 

igényeinek 

megfelelő stratégiák 

alkalmazására. 

-A kliens hibáit, tévesztéseit, 

mint a 

vizsgálati/beavatkozási 

folyamat részét kezeli, az 

egyéni megértését elősegítő 

módon reagál rájuk. 

-Egyéni 

beavatkozásravonatkozó 

munkáját a kliens 

megelégedettsége és az 

elfogadott beavatkozási 

protokollok alapján elemzi és 

értékeli. 

  

5. A tanulói 

csoportok, 

közösségek 

alakulásának 

segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, 

nyitottság a 

különböző 

társadalmi-kulturális 

sokféleségre, 

integrációs 

tevékenység, 

osztályfőnöki 

tevékenység. 

-A csoportos 

fejlesztő/tanácsadó/terápiás/ 

tréning foglalkozásain 

harmóniát, biztonságot, 

elfogadó légkört teremt. 

-Csoportos, segítő 

beavatkozást valósít meg a 

szűrés által kimutatott 

érzelmi-magatartási 

problémák esetében  

(gondozás, fejlesztés, terápia, 

tanácsadás, konzultáció). 

-Ha óvodában/iskolában 

vezet gyerekcsoportot, 

megfelelően mérlegeli és 

kezeli a csoport 

funkcionálásával összefüggő 

intézményvezetői, 

pedagógiai, szülői 

reagálásokat. 
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6.  Pedagógiai 

folyamatok és a 

tanulók 

személyiségfejlődésé

nek folyamatos 

értékelése, elemzése. 

-A terápiás kapcsolatban a 

segítő beszélgetés - direkt 

értékeléstől mentes - 

speciális készségeit 

alkalmazza, a 

készségfejlesztés során 

törekszik a folyamatos 

visszajelzésre. 

-Értékelései, visszajelzései 

pontosak. 

-Ha az ellátott szakfeladat a 

kliens értékelését lehetővé 

teszi, értékeléseit és 

visszajelzéseit úgy végzi, 

hogy ezzel a kliens fejlődését 

segítse. 

  

7. Kommunikáció és 

szakmai 

együttműködés, 

problémamegoldás. 

-A kliens érdekében 

önállóan, tudatosan és 

kezdeményezően 

együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a 

szakmai partnerekkel, 

szervezetekkel. 

-Foglalkozik szociális 

kompetenciák, szociális 

készségek fejlesztésével.  

  

8. Elkötelezettség és 

szakmai 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért. 

-Tisztában van szakmai 

felkészültségével, 

személyiségének 

sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a 

szerepelvárásokhoz. 

-Saját szakterületére 

vonatkozó gyakorlatát 

folyamatosan elemzi és 

fejleszti. 

-Felelősséggel végzi a 

kliensre vonatkozó 

papíralapú/elektronikus 

adatrögzítést és adattárolást. 

  

 

4.4 A pszichológus tevékenységi körének tervezése kompetencia területenkénti bontásban 
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I. Szakértői 

tevékenység 

Kompetencia terület Kompetencia területhez kapcsolódó indikátor 

Képességfelmérő 

alap-, illetve 

kontroll vizsgálat 

elvégzése (IQ, 

szociális és egyéb 

kompetenciák), a 

tesztek 

kiértékelése, 

diagnosztizálás a 

gyógypedagógus 

kollégával 

együttműködve 

1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és 

gyakorlati tudás 

 

 

 

 

2. Foglalkozás, 

beavatkozás tervezése, 

önreflexiók 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe 

vevő egyéni beavatkozás 

(gondozás, fejlesztés, 

terápia, tanácsadás, 

konzultáció) 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és 

önállóság 

 

 

 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

1.1 Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és 

szakterületi tudással rendelkezik. 

1.2 Rendelkezik az állapotfelmérésekhez és 

beavatkozásokhoz szükséges módszertani tudással. 

1.5 A rendelkezésre álló állapotfelmérő és 

fejlesztő/tanácsadó/terápiás eszközöket  a digitális 

eszközöket is  ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően 

használja. 

2.8 A vizsgálat/beavatkozás során ráhangolódik a kliens 

érzelmi-motivációs állapotára, képes azt befolyásolni. 

2.9 A kliens problémájának megfelelően tudatosan 

tervezi a vizsgálathoz/beavatkozáshoz illeszkedő 

stratégiákat, módszereket, eszközöket. 

2.11 A vizsgálat/beavatkozás során ráhangolódik a kliens 

érzelmi-motivációs állapotára, képes azt befolyásolni.  

2.15 Figyelembe veszi a gyermek/ serdülő fejlődésével 

vagy különlegességével kapcsolatos kulturális 

összefüggéseket (pl. hátrányos helyzet). 

4.7 A kliens hibáit, tévesztéseit, mint a 

vizsgálati/beavatkozási folyamat részét kezeli, az egyéni 

megértését elősegítő módon reagál rájuk. 

7. 1 Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség 

és a konstruktivitás jellemzi.  

7.8 A klienssel folytatott munkához megfelelő, hatékony 

és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki.  

7.9 A kliensnek nyújtott szakmai kommunikációjában 

érzékenyen reagál a kulturális különbségekre, 

alkalmazkodik a kliens mindenkori nyelvi és 

problémaészlelési készségeihez. 

8.11 Munkáját úgy végzi, hogy az megfeleljen a 

képzettségére és szakterületére vonatkozó szakmai etikai 

kódex előírásainak. 

Iskolaérettségi 

vizsgálat 

Szakértői 

vélemény megírása 

1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és 

gyakorlati tudás 

  

1.3 Fogalomhasználata pontos és következetes az 

állapotfelmérés eredményének és a segit́ő beavatkozások 

folyamatának leírása során. 

Adatok rögzítése 

az INYR-ben 

2. Foglalkozás, 

beavatkozás tervezése, 

önreflexiók 

8.  Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

 

2.4 Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

8.12 Felelősséggel végzi a kliensre vonatkozó 

papíralapú/elektronikus adatrögzítést és adattárolást. 
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Mentori 

megbeszélések 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

8.1 Tisztában van szakmai felkészültségével, 

személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni 

a szerepelvárásokhoz.  

8.2 Saját szakterületére vonatkozó gyakorlatát 

folyamatosan elemzi és fejleszti.  

8.3 Tudatosan fejleszti szakterületével kapcsolatos 

kommunikációját. 

II. Nevelési 

tanácsadás 

    

Tanácsadás 

(kliensek: szülő(k), 

gyám, nevelőszülő, 

nevelőszülő 

tanácsadó, 

pedagógus, tanuló) 

1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és 

gyakorlati tudás  

 

 

 

2. Foglalkozás, 

beavatkozás tervezése, 

önreflexiók  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Az állapotfelmérés és a 

beavatkozási 

tevékenységek rendszeres 

értékelése, elemzése, 

önreflexió 

 

1.8 Tanácsadást nyújt a kliens számára, hogy 

problémáinak felismerését milyen gyakorlati probléma

megoldási módokkal kösse össze.  

1.9 Klienseit támogatja abban, hogy a személyükkel, 

viselkedésükkel kapcsolatos információkat és 

információforrásokat kritikusan szemléljék.  

2.1 A szolgáltatás céljainak meghatározásához 

figyelembe veszi a kliens állapotát és az állapothoz 

illeszkedő eljárásokat.  

2.2 Szakszolgálati szakmai munkáját a kliens 

szükségleteinek figyelembevételével, a beavatkozás 

eredményességét szem előtt tartva egyéni vagy csoport 

szinten tervezi meg.  

2.5 Az állapotfelmérés folyamatát és a tanácsadó/terápiás 

foglalkozásokat a cél(ok)nak megfelelően, logikusan 

épit́i fel.  

2.6 A kliens tevékenységét, a fejlesztő/tanácsadó/terápiás 

tevékenységet, a fejlődési folyamatot tartja szem előtt 

2.9 A kliens problémájának megfelelően tudatosan 

tervezi a vizsgálathoz/beavatkozáshoz illeszkedő 

stratégiákat, módszereket, eszközöket. 

2.10 Szakképesítésétől függően a kliens problémájához 

igazodó és a protokollok ajánlásait figyelembe vevő 

egyéni vagy csoportos fejlesztési-, foglalkozási-, terápiás 

vagy tanácsadási tervet készít.  

2.11 A vizsgálat/beavatkozás során ráhangolódik a kliens 

érzelmi-motivációs állapotára, képes azt befolyásolni.  

2.12 A kliens problémájának megfelelően tudatosan 

tervezi a vizsgálathoz/beavatkozáshoz illeszkedő 

stratégiákat, módszereket, eszközöket.  

2.13 A tervezés során többféle vizsgálati/ beavatkozási 

eszközben/eljárásban gondolkodik és alternatívákat is 

létrehoz 1-1- lépés kimenetelét illetően.  

2.14 Terveit az állapotfelmérési cél, a beavatkozási cél 

elérésének függvényében felülvizsgálja.  

2.15 Figyelembe veszi a gyermek/ serdülő fejlődésével 

vagy különlegességével kapcsolatos kulturális 

összefüggéseket (pl. hátrányos helyzet).  

6.3 Szakterületének megfelelő sztenderdizált és 

protokollok által támogatott állapotfelmérő eszközöket 

használ munkájában, szükség esetén egyszerű kérdőíves 

felmérő eszközöket készít.  
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7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és 

önállóság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

6.5 A tanácsadó/terápiás/konzultatív kapcsolatban a 

segítő beszélgetés - direkt értékeléstől mentes - speciális 

készségeit alkalmazza, a készségfejlesztés során 

törekszik a folyamatos visszajelzésre.  

6.7 A tanácsadás, fejlesztés, terápia, konzultáció során 

olyan módszerek alkalmazására törekszik, amelyek 

elősegítik a kliens önértékelési képességének 

kialakulását, fejlesztését.  

6.8 Önállóan képes a kliens állapotának, változásának 

folyamatos értékeléséből kapott adatokat elemezni 

(folyamatdiagnosztika), az egyéni/csoportos beavatkozás 

alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát 

módosítani.  

7. 1 Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség 

és a konstruktivitás jellemzi.  

7.2 A kapcsolattartás formái és az együttműködés során 

használja az infokommunikációs eszközöket és a 

különböző online csatornákat.  

7.3 Nyitott a szülő, a tanuló, az Nyitott a szülő, a 

gyermek/serdülő, az intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai 

fejlődése érdekében. intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai 

fejlődése érdekében.  

7.4 A kliens érdekében önállóan, tudatosan és 

kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a 

szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.  

7.6 Szakmai tevékenységei során felmerülő/kapott 

feladatait, problémáit önállóan a szervezet működési 

rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.  

7.8 A klienssel folytatott munkához megfelelő, hatékony 

és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki.  

7.9 A kliensnek nyújtott szakmai kommunikációjában 

érzékenyen reagál a kulturális különbségekre, 

alkalmazkodik a kliens mindenkori nyelvi és 

problémaészlelési készségeihez.  

7.11 A titoktartási és az információ megosztási 

kötelezettségeit különös felelősséggel alkalmazza akut 

krízishelyzet és gyermekbántalmazás vélelme esetén.  

8.11 Munkáját úgy végzi, hogy az megfeleljen a 

képzettségére és szakterületére vonatkozó szakmai etikai 

kódex előírásainak. 

Terápiás 

tevékenység 

(kliens: gyermek, 

család –

állapotfelmérés, 

beavatkozás, 

kontroll) 

1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és 

gyakorlati tudás  

2. Foglalkozás, 

beavatkozás tervezése, 

önreflexiók  

 

1.6 A kliens igényeinek és egy adott problémahelyzetnek 

megfelelő változatos egyéni/intrapszichikus, csoportos 

illetve szervezeti segítő beavatkozási formákat alkalmaz.  

1.7 Kliensei számára lehetővé teszi a számukra megfelelő 

viselkedési alternatívák kiválasztását, gyakorlását és arra 

ösztönzi őket, hogy az élethelyzetekben is próbálják ki 

azokat.  

1.9 Klienseit támogatja abban, hogy a személyükkel, 

viselkedésükkel kapcsolatos információkat és 

információforrásokat kritikusan szemléljék.  
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2.1 A szolgáltatás céljainak meghatározásához 

figyelembe veszi a kliens állapotát és az állapothoz 

illeszkedő eljárásokat.  

2.2 Szakszolgálati szakmai munkáját a kliens 

szükségleteinek figyelembevételével, a beavatkozás 

eredményességét szem előtt tartva egyéni vagy csoport 

szinten tervezi meg.  

2.3 Komplex módon veszi figyelembe az egyének vagy 

csoportok erős oldalait valamint a környezet 

védőtényezőit, miközben tekintettel van a személyes 

sérülékenység és a környezeti kockázatok jellemzőire is. 

2.5 Az állapotfelmérés folyamatát és a 

fejlesztő/tanácsadó/terápiás foglalkozásokat a cél(ok)nak 

megfelelően, logikusan építi fel.  

2.6 A kliens tevékenységét, a fejlesztő/tanácsadó/terápiás 

tevékenységet, a fejlődési folyamatot tartja szem előtt 

2.9 A kliens problémájának megfelelően tudatosan 

tervezi a vizsgálathoz/beavatkozáshoz illeszkedő 

stratégiákat, módszereket, eszközöket. 

2.10 Szakképesítésétől függően a kliens problémájához 

igazodó és a protokollok ajánlásait figyelembe vevő 

egyéni vagy csoportos fejlesztési-, foglalkozási-, terápiás 

vagy tanácsadási tervet készít.  

Terápiás 

tevékenység 

(kliens: gyermek, 

család –

állapotfelmérés, 

beavatkozás, 

kontroll) 

4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe 

vevő egyéni beavatkozás 

(gondozás, fejlesztés, 

terápia, tanácsadás, 

konzultáció) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Az állapotfelmérés és a 

beavatkozási 

tevékenységek rendszeres 

értékelése, elemzése, 

önreflexió 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Munkájában egyaránt figyelembe veszi a kliens 

kognitív jellemzőit és a személyiségállapotot tükröző 

fejlődési szükségleteit is.  

4.2 A kliens személyiségének sajátosságait megfelelő 

módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.  

4.3 A kliens személyiségét nem statikusan, hanem 

fejlődésében szemléli.  

4.4 A kliens teljes személyiségének fejlesztésére, 

autonómiájának kibontakoztatására törekszik.  

4.5 Felismeri a kliensek kognitív és személyiségfejlődési 

problémáit, kiemelkedő képességeit és képes számukra 

segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget 

kérni.  

4.10 A kliens életkorát és együttműködését valamint a 

probléma típusát figyelembe véve 

szülő/pedagóguskonzultációt alkalmaz 

6.3 Szakterületének megfelelő sztenderdizált és 

protokollok által támogatott állapotfelmérő eszközöket 

használ munkájában, szükség esetén egyszerű kérdőíves 

felmérő eszközöket készít.  

6.5 A tanácsadó/terápiás/konzultatív kapcsolatban a 

segítő beszélgetés - direkt értékeléstől mentes - speciális 

készségeit alkalmazza, a készségfejlesztés során 

törekszik a folyamatos visszajelzésre.  

6.7 A tanácsadás, fejlesztés, terápia, konzultáció során 

olyan módszerek alkalmazására törekszik, amelyek 

elősegítik a kliens önértékelési képességének 

kialakulását, fejlesztését.  

6.8 Önállóan képes a kliens állapotának, változásának 
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7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és 

önállóság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

folyamatos értékeléséből kapott adatokat elemezni 

(folyamatdiagnosztika), az egyéni/csoportos beavatkozás 

alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát 

módosítani. 

7. 1 Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség 

és a konstruktivitás jellemzi.  

7.2 A kapcsolattartás formái és az együttműködés során 

használja az infokommunikációs eszközöket és a 

különböző online csatornákat.  

7.3 Nyitott a szülő, a tanuló, az Nyitott a szülő, a 

gyermek/serdülő, az intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai 

fejlődése érdekében. intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai 

fejlődése érdekében.  

7.4 A kliens érdekében önállóan, tudatosan és 

kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a 

szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.  

7.6 Szakmai tevékenységei során felmerülő/kapott 

feladatait, problémáit önállóan a szervezet működési 

rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.  

7.8 A klienssel folytatott munkához megfelelő, hatékony 

és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki.  

7.9 A kliensnek nyújtott szakmai kommunikációjában 

érzékenyen reagál a kulturális különbségekre, 

alkalmazkodik a kliens mindenkori nyelvi és 

problémaészlelési készségeihez.  

8.11 Munkáját úgy végzi, hogy az megfeleljen a 

képzettségére és szakterületére vonatkozó szakmai etikai 

kódex előírásainak. 

Esetek rögzítése 

papír alapon 

(karton, fejlesztési 

napló) 

1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és 

gyakorlati tudás  

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

1.3 Fogalomhasználata pontos és következetes az 

állapotfelmérés eredményének és a segit́ő beavatkozások 

folyamatának leírása során. 

8.12 Felelősséggel végzi a kliensre vonatkozó 

papíralapú/elektronikus adatrögzítést és adattárolást. 

Részletes digitális 

esetnapló vezetése, 

tesztek 

kiértékelése, 

terápiás terv 

elkészítése 

2. Foglalkozás, 

beavatkozás tervezése, 

önreflexiók 

6. Az állapotfelmérés és a 

beavatkozási 

tevékenységek rendszeres 

értékelése, elemzése, 

önreflexió 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

2.4 Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

6.8 Önállóan képes a kliens állapotának, változásának 

folyamatos értékeléséből kapott adatokat elemezni 

(folyamatdiagnosztika), az egyéni/csoportos beavatkozás 

alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát 

módosítani.  

8.12 Felelősséggel végzi a kliensre vonatkozó 

papíralapú/elektronikus adatrögzítést és adattárolást. 

Adatrögzítés az 

INYR-ben 

2. Foglalkozás, 

beavatkozás tervezése, 

önreflexiók 

2.4 Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

8.12 Felelősséggel végzi a kliensre vonatkozó 

papíralapú/elektronikus adatrögzítést és adattárolást. 
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8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

Szakszolgálatos 

szupervízió 

6. Az állapotfelmérés és a 

beavatkozási 

tevékenységek rendszeres 

értékelése, elemzése, 

önreflexió 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

6.8 Önállóan képes a kliens állapotának, változásának 

folyamatos értékeléséből kapott adatokat elemezni 

(folyamatdiagnosztika), az egyéni/csoportos beavatkozás 

alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát 

módosítani. 

8.2 Saját szakterületére vonatkozó gyakorlatát 

folyamatosan elemzi és fejleszti. 

8.7 Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az 

intézményen kívül is. 

Tanácsadó 

szakpszichológus 

képzés 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

8.2 Saját szakterületére vonatkozó gyakorlatát 

folyamatosan elemzi és fejleszti. 

8.3 Tudatosan fejleszti szakterületével kapcsolatos 

kommunikációját.  

8.4 Rendszeresen tájékozódik a szakterületére vonatkozó 

és a szakterülethez kapcsolódó legújabb tudományos 

eredményekről, kihasználja a továbbképzési 

lehetőségeket.  

8.5 Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos 

eredményeket.  

8.6 Rendszeresen tájékozódik a digitális 

állapotfelmérő/fejlesztő eszközökről, a szakterületét 

érintő, azt támogató digitális technológia legújabb 

eredményeiről, konstruktívan szemléli 

felhasználhatóságukat.  

8.7 Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az 

intézményen kívül is.  

Nevelési 

tanácsadói 

munkaközösség 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és 

önállóság 

 

 

 

 

 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

7.5 A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken 

rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban 

képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.  

7.7 A szakmai team és/vagy a munkaközösség 

munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. 

Együttműködik szakszolgálati munkatársaival a 

különböző szakmai feladatok megvalósításában. 

8.2 Saját szakterületére vonatkozó gyakorlatát 

folyamatosan elemzi és fejleszti.  
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Iskolapszichológiai 

munkaközösség 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és 

önállóság 

 

 

 

 

 

 

 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

7. 1 Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség 

és a konstruktivitás jellemzi.  

7.5 A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken 

rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban 

képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.  

7.7 A szakmai team és/vagy a munkaközösség 

munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. 

Együttműködik szakszolgálati munkatársaival a 

különböző szakmai feladatok megvalósításában. 

8.2 Saját szakterületére vonatkozó gyakorlatát 

folyamatosan elemzi és fejleszti.  

8.7 Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az 

intézményen kívül is. 

Tehetséggondozás 

(önismereti csoport 

vezetése, egyéni 

foglalkozás, 

szűrés) 

2. Foglalkozás, 

beavatkozás tervezése, 

önreflexiók 

4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe 

vevő egyéni beavatkozás 

(gondozás, fejlesztés, 

terápia, tanácsadás, 

konzultáció) 

5. Csoportos beavatkozás 

(tréning, gondozás, 

fejlesztés, terápia, 

tanácsadás, konzultáció, 

mediáció, 

konfliktuskezelés, képzés) 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és 

önállóság 

2.7 Csoportos foglalkozási terv készítésénél támaszkodik 

a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.  

4.6 Csoportos beavatkozás esetén is figyel az egyéni 

szükségletekre és a kliensek egyéni igényeinek megfelelő 

stratégiák alkalmazására. 

5.1 A csoportos fejlesztő/tanácsadó/terápiás/ tréning 

foglalkozásain harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört 

teremt. 

5.3 A csoportszervezésben és vezetésben érvényre 

juttatja a beavatkozások elfogadott protokolljait, melyek 

a minőségi ellátáshoz, a kliens és a segítő szakember 

közti kapcsolat létrehozásához adnak útmutatót.  

5.4 Mérlegeli, hogy a csoporttagok részvételének 

önkéntessége, annak hiánya, a csoportlétszám, az 

időpont, a helyszín, a tagok csoporton kívüli kapcsolatai 

milyen befolyást gyakorolhatnak a csoportdinamikára, s 

ennek megfelelő döntéseket hoz.  

5.5 Ha óvodában/iskolában vezet gyerek/serdülő 

csoportot, megfelelően mérlegeli és kezeli a csoport 

funkcionálásával összefüggő intézményvezetői, 

pedagógiai, szülői reagálásokat.  

5.6 Szakmai jegyzőkönyvet vezet a csoporttörténésekről, 

reflexiókkal reagál a csoporteseményekre és saját 

csoportvezetői tevékenységére.  

5.7 Szakmai hozzáértéssel reagál a csoportos tréning, 

gondozás, fejlesztés, terápia, tanácsadás, konzultáció, 

mediáció, konfliktuskezelés különféle helyzeteire.  

5.11 Szervezeti szintű mentálhigiénés, pályaorientációs 

vagy tehetséggondozó programok kidolgozásában és 

megvalósításában történő részvétel esetén észleli, hogy 

egyszerre többfajta klienssel lép kapcsolatba, és az ilyen 

komplex helyzetekre megfelelően reagál. 

5.12 Munkaköri feladataival összhangban 

koordinátorként képes az 5. kompetencia terület alatt 

felsorolt tevékenységek megszervezésére, konzultatív 

segítésére. 

7. 1 Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség 

és a konstruktivitás jellemzi.  
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4.5 Logopédiai tevékenység: 

A logopédiai tevékenységet szakember hiány miatt megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

munkatársakkal látjuk el Kunhegyesen, Tiszaroffon és Tiszagyendán, azonban Tiszaburán és 

Tomajmonostorán az ellátás nem biztosított. Az Abádszalóki Tagóvodákban az intézmény 

saját logopédus szakembere látja el a gyermekeket. 

 

4.5.1 Megvalósítandó feladatok: 

 a logopédiai ellátás (szűrés, diagnosztika, fejlesztés) egységes elveinek követése 

 az ellátási körzetünkbe tartozó ötödik életévüket betöltött óvodás gyerekek beszéd- és 

nyelvi fejlettségének szűrése, a beavatkozást igénylők diagnosztikai vizsgálata, szakértői 

vélemény készítése, terápiás ellátásba vonása  

 a logopédiai foglalkozások megtartása a gyermek nevelési intézményében, vagy a 

tagintézményben 

 igény szerint konzultációs lehetőségek biztosítása szülőknek és pedagógusoknak  

 logopédus szakember alkalmazása az ellátandó feladatokhoz 

 félévkor és év végén statisztika készítése 

 

4.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátása 

„A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása” szakszolgálati feladat keretében, az 

ellátási körzetünkbe tartozó intézmények általános iskolás tanulóinak „Tehetségműhelyt” 

szervezünk. A 2016/17-es tanévben elsősorban a kunhegyesi általános iskolákban tervezzük az 

ellátás megszervezését. Tehetséggondozó tevékenységünk során a komplexitásra törekszünk, 

igyekszünk megkeresni és önismereti, tanulás-módszertani foglalkozások révén fejleszteni a 

tehetségígéreteket. 

 

4.6.1 Megvalósítandó feladatok: 

 a tehetségígéretek kiválasztása, a tehetség felismerése, azonosítása 

 alulteljesítő tehetségek feltárása, fejlesztése 

 a tehetséges gyermekek személyiségfejlődésének támogatása, irányítása csoportos 

formában 

 önismeret erősítése, problémás személyiségterületek terápiája 

 tanulási technikák megismertetése, elsajátítása 

 kommunikációs készségek, önkifejezés fejlesztése 

 érzelmi- szociális kompetenciák fejlesztése 

 a tanulók kreativitásának fejlesztése 

 problémamegoldó gondolkodás, logikai készségek fejlesztése 

 konfliktuskezelés elsajátítása 

 tudatosság fejlesztése  

A szakfeladatra tervezett óraszám: heti 1 óra 

Egyéni 

továbbképzés 

munkaidőn kívül 

(esetmegbeszélő 

szupervízió, 

diagnosztikai 

eljárások 

elsajátítása) 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és 

önállóság   

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

 . 
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A szakfeladatot ellátó szakalkalmazottak páros csoportvezetéssel: 

- pszichológusok 

- fejlesztőpedagógusok 

 

Időszak Tevékenység Tartalmi leírás Felelős 

2016.szeptember a tehetségígéretek 

feltérképezése 

pedagógusok ajánlása, szülői 

megkeresés alapján 

csoportalakítás 

fejlesztőpedagógusok 

pszichológus 

2016. október tehetségazonosítás tesztek, kérdőívek 

eredményének összehangolt 

értelmezése (intellektuális 

teljesítmény, motiváció, 

kreativitás) 

pszichológus 

fejlesztőpedagógusok 

2016. november- 

2017. május 

„Tehetségműhely” 

foglalkozások 

erős-gyenge oldal 

meghatározása alapján 

komplex személyiségfejlesztés 

pszichológus 

fejlesztőpedagógusok 

2017. június visszacsatoló 

értékelés 

kontrollmérések; egyéni 

fejlődés értékelése 

pszichológus 

fejlesztőpedagógusok 

 

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

A korai fejlesztés keretében 9 fő ellátását kellene biztosítanunk. Szakember hiánya miatt több 

szülő a mozgásfejlesztés szünteltetését kérte. Egy gyermek komplex gyógypedagógiai 

fejlesztése a tagintézményben, 2 gyermeké otthonában, 2 gyermeké az abádszalóki 

Gyermekjóléti Szolgálatnál illetve 1 gyermeké a tiszaburai óvodában zajlik. 

 

4.7.1 Megvalósítandó feladatok: 

 lehetőség szerinti ellátás, személyi feltételek biztosítása 

 szakmaközi kapcsolatok erősítése az egészségügyi és a szociális ellátórendszerekkel 

 rendszeres konzultáció, tanácsadás az ellátott gyermekek szülei részére 

 dokumentációk ponots vezetése: forgalmi napló, fejlesztési tervek, fejlesztési napló, 

külívek és belívek formai és tartalmi megfelelése 

 

4.8 Gyógytestnevelés 

A gyógytestnevelést részmunkaidős szakemberrel látjuk el a Kossuth Lajos Gimnázium 

Tomajmonostorai Általános Iskolájában, heti 3 órában. Az ellátási körzetünkbe tartozó többi 

intézmény nem jelezte igényét. 

 

4.8.1 Megvalósítandó feladatok: 

 gyógytestnevelés megszervezése, személyi feltételek biztosítása 

 törvényi előírások betartása, a dokumentáció, naplók, INYR pontos vezetése 

 a diagnózisnak megfelelő, magas színvonalú ellátás biztosítása 

 

5. Feladatok havi ütemezése és vezetői belső ellenőrzési terv 

Időszak Szakterü-

let 

Feladatok Határidő Felelős 
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Augusztus Általános  

szakszolgál

ati 

feladatok 

-munkaterv készítése 

-nyári munka értékelése 

-kapcsolatfelvétel az ellátási kötzetünkbe 

tartozó nevelési-oktatási intézményekkel 

-eszközök ellenőrzése, dekoráció 

aktualizálása 

augusztus 15. 

 

augusztus 31.  

 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

 

szakalkalmazottak 

Nevelési 

tanácsadás 

dokumentumok lezárása 

INYR lezárása 

augusztus 31. fejlesztőpedagógu

sok 

pszichológus 

Logopédia szűrési tervek elkészítése augusztus 31. logopédus 

Szeptember Általános  

szakszolgál

ati 

feladatok 

Alakuló tanévnyitó értekezlet: 

munkaterv elfogadása; órarendek 

összeállítása;  

szűrési tervek készítése; ellátás megszer-

vezése; adminisztrációs tudnivalók 

Munkaszerződési feladatok: megbízási 

szerződések előkészítése 

-órarend szerinti foglalkozások 

beindítása 

- fejlesztési naplók, külívek  megnyitása 

-szakmai team megbeszélések beindítása 

- INYR vezetésének ellenőrzése 

szept. 6. 

 

 

 

folyamatos 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

 

 

szakalkalmazottak 

 

mb. tagintézmény 

igazgató 

 

Szakértői 

bizotsági  

tevékenysé

g 

-új felterjesztések és a BTMN kontroll 

vizsgálatok ütemezése, lebonyolítása 

folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

Nevelési 

tanácsadás 

 

-munkarend összeállítása,  

- fejlesztési tervek készítése 

- órarendkészítés 

-pszichológiai terápiák, pedagógiai 

fejlesztések beindítása 

szeptember  fejlesztőpedagó-

gusok 

 

pszichológus 

Logopédia 

 

-szűrések, az ellátási létszám feltérképe-

zése,  

-részletes logopédiai vizsgálatok 

elvégzése 

- az ellátás megkezdése 

 

szeptember 

folyamatos 

logopédus 

nyelv-és 

beszédfejlesztő 

Korai 

fejlesztés 

- fejlesztő foglalkozások megszervezése, 

- konzultáció a szülőkkel 

- az ellátás folytatása 

szeptember 

folyamatos 

megbízási 

szerződéssel 

dolgozó 

szakemberek 

Gyógytestn

e-velés 

- az ellátást igénylők összesítése 

- csoportalakítás 

- az ellátás megkezdése 

szeptember 

folyamatos 

gyógytestnevelő 

Tehetség-

gondozás 

 

- a tehetségígéretek feltérképezése: 

pedagógusok ajánlása, szülői megkeresés 

alapján csoportalakítás 

szeptember fejlesztőpedagó-

gusok 

pszichológus 

Október Általános  

szakszolgál

ati 

feladatok 

-KIR statisztika készítése 

- fejlesztési tervek ellenőrzése 

- hospitálás fejlesztéseken, terápiákon 

- szakmai nap szervezése 

- naplók, adminisztráció ellenőrzése 

-INYR vezetésének ellenőrzése 

-team megbeszélések 

október 15. 

 

folyamatos 

mb. tagintézmény 

igazgató 
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Szakértői 

bizotsági  

tevékenysé

g 

-BTMN kontroll vizsgálatok szervezése 

az 

ütemtervnek megfelelően 

- alapvizsgálatok folyamatos beosztása 

- INYR vezetése 

folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

fejlesztőpedagó-

gus 

Nevelési 

tanácsadás 

 

- pedagógiai fejlesztések biztosítása 

- új esetek beosztása tanácsadásra,  

- INYR vezetése 

-adminisztrációi vezetése 

folyamatos fejlesztőpedagó-

gusok 

pszichológus 

Logopédia 

 

-részletes vizsgálatok lezárása,szakvéle-

mények készítése 

- terápiás foglalkozások beosztása 

- INYR vezetése 

-adminisztrációi vezetése 

folyamatos logopédus 

nyelv-és 

beszédfejlesztő 

Korai 

fejlesztés 

-fejlesztő foglalkozások vezetése 

-tanácsadás biztosítása 

- INYR vezetése 

-adminisztrációi vezetése 

folyamatos megbízási 

szerződéssel 

dolgozó 

szakemberek 

Gyógytestn

e-velés 

- foglalkozások megtartása 

- INYR vezetése 

-adminisztrációi vezetése 

folyamatos gyógytestnevelő 

Tehetség-

gondozás 

 

-tehetségazonosítás: 

tesztek, kérdőívek eredményének 

összehangolt értelmezése (intellektuális 

teljesítmény, motiváció, kreativitás) 

október 31. fejlesztőpedagó-

gusok 

pszichológus 

November Általános  

szakszolgál

ati 

feladatok 

- hospitálás fejlesztéseken, terápiákon 

- naplók, adminisztráció ellenőrzése 

-INYR vezetésének ellenőrzése 

-team megbeszélések 

- Szakmai nap megrendezése 

folyamatos mb. tagintézmény 

igazgató 

 

 

szakalkalmazottak 

Tehetség-

gondozás 

 

-„Tehetségműhely” foglalkozások 

beindítása 

folyamatosan 

májusig 

fejlesztőpedagó-

gusok 

pszichológus 

December Általános  

szakszolgál

ati 

feladatok 

- hospitálás fejlesztéseken, terápiákon 

- naplók, adminisztráció ellenőrzése 

-INYR vezetésének ellenőrzése 

- szakvélemények ellenőrzése 

-team megbeszélések 

-dekoráció aktualizálása 

folyamatos mb. tagintézmény 

igazgató 

 

 

 

szakalkalmazottak 

Január Általános  

szakszolgál

ati 

feladatok 

- félévi értekezlet 

- szakfeladatonkénti félévi statisztika     

készítése 

-félévi beszámoló készítése, 

-félévi munka ellenőrzése, összegzése a 

 beszámolók alapján 

- órarendek aktualizálása,  

- iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése 

- fejlesztési és haladási naplók,   

adminisztráció ellenőrzése 

-INYR vezetésének ellenőrzése 

-munkaterv teljesítésének ellenőrzése 

-szabadságok előzetes tervezése 

 

 

 

 

 

folyamatos 

mb. tagintézmény 

igazgató 
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Szakértői 

bizotsági  

tevékeny-

ség 

- iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése 

- tesztek, vizsgálóanyagok előkészítése 

- INYR vezetése 

 

folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

fejlesztőpedagó-

gus 

Nevelési 

tanácsadás 

 

-statisztika, féléves beszámoló készítése 

-2. féléves fejlesztési tervek elkészítése 

-félévi értékelések elkészítése 

- szülőknek fogadóóra tartása 

- INYR vezetése 

folyamatos fejlesztőpedagó-

gusok 

pszichológus 

Logopédia 

 

-statisztika, féléves beszámoló készítése 

- INYR vezetése 

-egyéni értékelések dokumentálása a 

logopédiai naplóban 

folyamatos logopédus 

nyelv-és 

beszédfejlesztő 

Korai 

fejlesztés 

2. féléves fejlesztési terv 

- féléves értékelés a fejlődésről 

-szülői konzultáció 

- INYR vezetése 

folyamatos megbízási 

szerződéssel 

dolgozó 

szakemberek 

Gyógytest-

nevelés 

-statisztika, féléves beszámoló készítése 

- INYR vezetése 

folyamatos gyógytestnevelő 

Február Általános  

szakszolgál

ati 

feladatok 

-szakmai dokumentációk, naplók, 

adminisztráció ellenőrzése 

-team megbeszélések 

-hospitálás fejlesztéseken, terápiákon 

- INYR vezetésének ellenőrzése 

folyamatos mb. tagintézmény 

igazgató 

 

Szakértői 

bizotsági  

tevékeny-

ség 

-iskolaérettségi vizsgálatok beosztása, 

ütemezése 

- vizsgálatok szervezése külső 

helyszíneken 

- szakértői vélemények elkészítése 

február vége gyógypedagó-

gusok 

pszichológus 

Március Általános  

szakszolgá-

lati 

feladatok 

- intézmények kiértesítése a 2017/18-as 

felülvizsgálati felterjesztésekről 

-szakmai dokumentációk, naplók, 

adminisztráció ellenőrzése 

-team megbeszélések 

- hospitálás fejlesztéseken, terápiákon 

- INYR vezetésének ellenőrzése 

- igény szerint részvétel iskolai nyílt 

napokon, vagy óvodai beiskolázással 

kapcsolatos megbeszéléseken 

 

folyamatos mb. tagintézmény 

igazgató 

 

Április Általános  

szakszolgá-

lati 

feladatok 

- szakmai dokumentációk, naplók,  

adminisztráció ellenőrzése 

- team megbeszélések 

- hospitálás fejlesztéseken, terápiákon 

- INYR vezetésének ellenőrzése 

- szakvélemények ellenőrzése 

folyamatos mb. tagintézmény 

igazgató 

 

Nevelési 

tanácsadás 

 

-MSSST vizsgálatok szervezése, 

előkészítése, intézményekkel egyeztetés 

-új esetek beosztása tanácsadásra,  

- adminisztrációi vezetése 

- INYR vezetése 

folyamatos fejlesztőpedagó-

gusok 

pszichológus 

Május Általános  - szakmai dokumentációk, naplók,  

admi-nisztráció ellenőrzése 

folyamatos mb. tagintézmény 

igazgató 
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szakszolgá-

lati 

feladatok 

- team megbeszélések 

- hospitálás fejlesztéseken, terápiákon 

- INYR vezetésének ellenőrzése 

- szakvélemények ellenőrzése 

- nyári szabadságok előzetes tervezése 

 

Szakértői 

bizotsági  

tevékeny-

ség 

-nyári vizsgálati rend tervezése 

-INYR vezetése 

folyamatos mb. tagintézmény 

igazgató 

 

Nevelési 

tanácsadás 

 

-MSSST vizsgálatok elvégzése - 

tanévvégi - szintfelmérések, szöveges 

értékelések elkészítése gyermekenként 

- nyári tábor szervezése 

május vége fejlesztőpedagó-

gusok 

 

Június Általános  

szakszolgá-

lati 

feladatok 

-Tanévév végi értekezlet: az éves munka 

közös tapasztalatai 

- év végi statisztika készítése 

szakterületenként 

- éves beszámoló elkészítése,  

- szabadságolás, nyári munkarend 

megtrevezése, beosztás elkészítése 

-dokumentáció rendezése 

- adminisztratív feladatok lebonyolítása 

-csapatépítő tréning szervezése 

 

 

 

 

folyamatos 

mb. tagintézmény 

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

Szakértői 

bizotsági  

tevékeny-

ség 

-nyári vizsgálati rend kialakítása, 

behívások elkészítése 

- beérkezett BTMN kontrollkérő lapok 

összesítése, hiánypótlások bekérése 

-INYR vezetése 

június 30. gyógypedagó-

gusok 

pszichológus  

Nevelési 

tanácsadás 

 

-a terápiákon részt vett gyerekek 

fejlődésének értékelése 

- szakmai beszámoló készítése az éves 

munkáról 

- nyári munkarend kialakítása 

- nyári tábor szervezése 

június 15. mb. tagintézmény 

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

Logopédia -a terápiákon részt vett gyerekek 

fejlődésének értékelése 

- konzultáció a szülőkkel, óvónőkkel 

év végi értékelés, 

- forgalmi- és Munkanapló lezárása, 

leadása 

- szakmai beszámoló készítése az éves 

munkáról 

- nyárvégi logopédiai szűrés 

megszervezése 

-INYR vezetése, tanév lezárása 

 logopédus 

nyelv-és 

beszédfejlesztő 

Korai 

fejlesztés 

-tanácsadás, nyári fejlesztő 

foglalkozások 

megszervezése, biztosítása  

- év végi értékelések elkészítése, szülők 

tájékoztatása 

- aktuális felterjesztések megküldése a 

megyei SZB-nek 

- szakmai beszámoló az éves munkáról 

folyamatos megbízási 

szerződéssel 

dolgozó 

szakemberek 
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- INYR vezetése 

Gyógytest-

nevelés 

-értékelés, napló lezárása 

-szakmai beszámoló készítése az éves 

munkáról 

- INYR vezetése, tanév lezárása 

június 30. gyógytestnevelő 

Tehetség-

gondozás 

 

-visszacsatoló értékelés 

-kontrollmérések; egyéni fejlődés 

értékelése 

június 15. pszichológus 

fejlesztőpedagógu

sok 

Július Általános  

szakszolgá-

lati 

feladatok 

- folyamatos nyitvatratás biztosítása 

- dokumentációk rendezése 

- INYR ellenőrzése 

folyamatos mb. tagintézmény 

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

 Nevelési 

tanácsadás 

 

- nyári táborok, fejlesztő foglalkozások 

ütemterv szerinti megtartása 

- elmaradt év végi értékelések megírása 

- fejlesztési naplók, INYR lezárása 

- problémafeltáró beszélgetés, 

tanácsadás, 

terápia folytatása igény szerint 

folyamatos szakalkalmazottak 

 

Augusztus Általános  

szakszolgá-

lati 

feladatok 

- folyamatos nyitvatratás biztosítása 

- a következő tanév előkészületei 

-INYR ellnőrzése 

folyamatos mb. tagintézmény 

igazgató 

 

 Szakértői 

bizotsági  

tevékeny-

ség 

- kimaradt, sürgős szakértői vizsgálatok 

szervezése, elvégzése 

-államigazgatási eljárások indítása 

szükség szerint 

augusztus 30. gyógypedagó-

gusok 

pszichológus  

 Nevelési 

tanácsadás 

 

- fejlesztő foglalkozások a nyitva tartó 

óvodákban 

-tanácsadás, lehetőség szerinti ellátásba 

vétel a szakszolgálat segítségét kérőknek 

- a következő tanév előkészületei 

folyamatos pszichológus 

fejlesztőpedagógu

sok 

 Logopédia szűrési tervek elkészítése augusztus 31. logopédus 

 

6. Pedagógiai szakszolgálati team-megbeszélések 

A szakmai team megbeszéléseket szerda délutánonként 13.30-15.30 óra között tartjuk. 

Tervezett témák: 

 havonta egy alkalommal szakmai téma előzetes egyeztetés alapján 

 a munkaközösségi foglalkozásokon, illetve szakmai előadásokon hallottak megosztása 

 esetmegbeszélések 

 aktualitások, kérdések 

 

7. Fórumokon, továbbképzéseken való részvétel 

 Pszichológus kolléganőnk, Vincze Zsuzsanna felvételt nyert az ELTE szakvizsgás 

képzésére. 

 Lehetőség szerint a meghírdetett fórumokon, továbbképzéseken részt veszünk. 

 Igyekszünk kihasználni az intézmény által biztosított, két nap terhére történő, saját erőből 

finanszírozott továbbképzési lehetőségeket. 

 A szakmai munkaközösségek munkájában lehetőségeinkhez mérten aktívan részt 

veszünk. 
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8. Tervezett műhelymunkák, saját programok 

 2016. októbertől havi rendszerességgel szervezünk az érdeklődő szülők számára 

pszichológus és fejlesztőpedagógusok vezetésével műhelyfoglalkozásokat 

(mentalhigiénés, prevenciós problémák, „Játsszunk együtt!”) 

 2016. november: Szakmai nap intézményvezetőknek –Szakszolgálati tevékenységek 

bemutatása  

 2016. december: Karácsonyi ünnepség –csapatépítés 

 2017. február: Szülői fórum az iskolaérettségről  

 2017. március: „Tavaszodik” – közös csapaépítő program  

 2017. július: Nyári késpességfejlesztő táborok ovisoknak 

 2017. július: „Főzzünk együtt!” - csapatépítés 

 

 

 

 

9. A tagintézmény nyitvatartási rendje 

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

tavaszi és nyári szünetekben korlátozott szakemberlétszámmal biztosítjuk a szakszolgálat 

elérését. 

Nyitva tartás:  

- Hétfő- Csütörtök: 7.30-16.00 óráig 

- Péntek: 7.30-13.30 óráig 

A mb. tagintézmény-igazgató fogadó órája: Kedd: 14.00-15.00 óráig 

 

10. Tervezett tanácsadás 

 A nevelési tanácsadás keretin belül pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai 

tanácsadást biztosítunk, és konzultációs lehetőséget nyújtunk a gyermekek, a tanulók 

szülei és pedagógusai részére. 

 A tehetséggondozáson belül tanácsadást, támogatás nyújtunk a tanulóknak, szülőnek és a 

pedagógusoknak. 

 

11. Vezetői belső ellenőrzési terv 

A hónapokra lebontott vezetői ellenőrzési tervet a „Feladatok havi lebontása” táblázat 

tartalmazza. 

 

12. Folyamatos ellenőrzési feladatok:  

 Szakértői vélemények tartalmi – és formai megfelelősége, határidőre való elkészítése 

 Dokumentumok, statisztikák, nyilvántartások naprakész elkészítése (ügyvitel) 

- Tanügyi dokumentumok ellenőrzése:  

- havi rendszerességgel a jelenléti ívek, munkaidőnyilvántartások, munkaigazolások, 

kiküldetések, INYR vezetésének ellenőrzése,  

- kéthavonta: a munkanaplók, belívek vezetésének ellenőrzése 

 Foglalkozások látogatása: a kollégákkal egyeztetett időpontokban  

 A tagintézményi munkaterv teljesítésének ellenőrzése. 
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VIII.5.A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény  

Imréné Cselóczki Andrea  

tagintézmény-igazgató 
 

1. Pedagógiai szakszolgálati 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 2016/2017-es tanévben kiemelt szerepet kap a „Logopédia Éve” keretein belül a logopédia 

tudományág népszerűsítése. 

 

2. Pedagógiai szakszolgálati tagintézményi speciális 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 

 A „Logopédia Éve” alkalmából kiemelt célként fogalmazódik meg a logopédiai 

ismeretek társadalmi terjesztése valamint kollégáink szakmai ismereteinek bővítése. A 

tagintézményben ennek megvalósulása érdekében lehetőséget biztosítunk a járásunkban 

dolgozó szakemberek részére szakmai teamünkön való részvételre, valamint szakmai 

délután során a szülők hallgathatnak előadást a nyelvi fejlődés jelentőségéről. 

 Az INYR szakszerű, pontos vezetése, figyelembe véve a 2015/216-os tanév belső 

ellenőrzés javaslatait és az annak megfelelően készült intézkedési tervet. 

 A munkatársak egyenletes terhelésének biztosítása. 

 A szakmai biztonság, kiszámíthatóság megteremtése. 

 Szakmai napok és megbeszélések során a szakmai továbbképzések tapasztalatainak 

megosztása, a szakmai megújulás lehetőségének biztosítása. 

 A szervezeti kultúra fejlesztése. 

 

3. A tagintézmény bemutatása 

A Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni tagintézménye 5430 Tiszaföldvár, 

Malom út 1. II. emelet címen található. A kunszentmártoni tagintézmény részét képezi a 

Kunszentmárton Kölcsey út 7. szám alatt található épület. A tagintézmény sajátossága, hogy az 

iratkezelés és az ügyvitel nem a járásközpontban található, pedig az infrastruktúra megkívánná, 

hogy Kunszentmártonban legyen a tagintézmény központja. Sajnos a jelenlegi feltételek ezt 

nem teszik lehetővé. 

 

Telefon: 56/472-404 

Fax: 56/570-541 

E-mail:pedszakszolg59@vipmail.hu 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni 

Tagintézményben diagnosztizáló, tanácsadó és gondozó munka folyik.  

mailto:pedszakszolg59@vipmail.hu
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3.1 Szolgáltatásai: 

 Nevelési tanácsadás  

 Tankerületi szakértői bizottsági tevékenység 

 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés  

 Logopédiai ellátás  

 Gyógytestnevelés 

 Tehetséggondozás 

 

3.2 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni 

Tagintézménye az alábbi településeket látja el: 

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

Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas 

 

3.3 Humánerőforrás alakulása:  

 2 főállású logopédus 

 1 fő 10 órában megbízási szerződéssel alkalmazott logopédus 

 2 főállású pszichológus (egy fő a tanév első felében még félállásban) 

 4 főállású gyógypedagógus  

 1 fő gyógytestnevelő 

 1 fő adminisztrátor 

 1 főt napi 4 órában megbízási szerződéssel alkalmazunk takarítói feladatokra 

 1 fő közcélú foglalkoztatott segíti munkánkat 

 4 fő gyógytestnevelő megbízási szerződéssel a szükséges óraszámban.  

 1 betöltetlen logopédus álláshelyünk van 

  Közcélú foglalkoztatott: 1 fő, napi 8 órában (2017. február 28-ig) 

 

3.4 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 konduktori szoba mindegyike 

igényel még bővítést az elkövetkezendőkben. Szükséges lesz pelenkázó asztal, etetőszék, 

eltakarható tükör és több vizsgáló, fejlesztő és terápiás eszköz beszerzésére 

 

Kunszentmárton Kölcsey út 7. tagintézmény: csupán 47m2 területű. beköltözésünkkor 

megfelelt a feladatnak, sőt nagyon örültünk, hogy visszakaphattuk régi helyünket, de mivel a 

környező településekről (Tiszasas, Csépa, Szelevény, Öcsöd) történő közlekedés 

Tiszaföldvárra csupán átszállással megoldható, így nélkülözhetetlen a kunszentmártoni 

telephely fenntartása és bővítése. Az igényt a helyi önkormányzatnak benyújtottuk, de válasz 

még nem érkezett. Pontos szervezést igényel, hogy a rendelkezésre álló helységeket a kollégák 

zökkenőmentesen használhassák. Eszközök bővítésére itt is szükség van. 

 

Mindkét épületben problémát jelent a mozgásfejlesztő eszközök felszerelése, mivel 

Kunszentmártonban a kisméretű helységek, Tiszaföldváron pedig a lapos tetős kivitelezés nem 

teszi lehetővé a mennyezetre történő felfüggesztéseket. Keressük a problémára a megoldást, 

reméljük tervünk a jövőben megvalósulhat. Nagy hiányosságokkal küzdünk az informatikai 

eszközök terén. 2015-ben 2 laptop és 1 asztali gép került tagintézményünkbe az EDUTACIO 

nonprofit KHT jóvoltából, azonban ez kevésnek bizonyul a két helyen működő 
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tagintézményünknek, ugyanis közben meghibásodott 3 asztali gépünk. Jelenleg nagyon várjuk 

a használt asztali számítógépek megérkezését, bízunk azok használhatóságában. 

Tiszaföldváron augusztus hónapban szükség van az informatikai rendszer fejlesztésére, az 

asztali gép a laptop és a fénymásoló összekapcsolására, amivel gyorsabbá tehetjük az INYR 

vezetését. 

  

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 irányéba) 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.  

 

4. A pedagógiai szakszolgálati tagintézmény általános, a tanév során megvalósítandó 

feladatai: 

 

 

 

4.1 Szakértői bizottsági tevékenység: 

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

gyógypedagógiai vizsgálata 

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

 Felülvizsgálatok elvégzése 

 A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása 

 Különleges ellátásra való javaslattétel 

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

igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a 

vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat 

megküldi a megyei szakértői bizottság részére. 

 Szakértői vélemény készítése 

 

4.2 Nevelési tanácsadás:  

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

problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, adaptív viselkedésének, szociális érettségének 

felmérése 

 Tanácsadásban részesítés, vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének 

meghatározása 

 Pszichológiai gondozás, terápia 

 Szakértői vélemény készítése. 

 Tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak, gyermekvédelmi és más szakembereknek 

 Pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai tanácsadás 

 Szakmai konzultáció 

 Módszertani segítségnyújtás a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók szüleinek, 

pedagógusainak  

 Tanácsadás a különleges ellátásra vonatkozó jogszabályok értelmezésében 

 

4.3 Pszichológusok tevékenységének tervezése: 
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Tevékenység Időszak kompetencia 

A beérkező pszichés esetek ütemezésének 

tervezése 

folyamatos 2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók  

 

Terápiák biztosítása folyamatos 1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és gyakorlati 

tudás  

2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók  

 

Pszichológiai vizsgálatok végzése folyamatos 1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és gyakorlati 

tudás  

2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók  

 

Pszichológiai szakvélemény készítése folyamatos 6. Az állapotfelmérés és a 

beavatkozási tevékenységek 

rendszeres értékelése, 

elemzése, önreflexió 

 

Egyéni fejlesztési naplók folyamatos aktualizálása 

és vezetése 

folyamatos 1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és gyakorlati 

tudás  

 

Adminisztráció, INYR folyamatos 1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és gyakorlati 

tudás  

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

Tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak, más 

szakembereknek igény szerint 

folyamatos 2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók  

7.Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, 

problémamegoldás  

8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

Szakértői Bizottsági tevékenység (vizsgálatok, 

felülvizsgálatok) a beérkezett kérelmek alapján  

folyamatos 1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és gyakorlati 

tudás 

2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók 

4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe vevő 

egyéni beavatkozás (gondozás, 

fejlesztés, terápia, tanácsadás, 

konzultáció) 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és önállóság 
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8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

gondozása igény szerint (a meghatározott 

órakeretben) 

folyamatos 2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók 

4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe vevő 

egyéni beavatkozás (gondozás, 

fejlesztés, terápia, tanácsadás, 

konzultáció) 

5. Csoportos beavatkozás 

(tréning, gondozás, fejlesztés, 

terápia, tanácsadás, 

konzultáció, mediáció, 

konfliktuskezelés, képzés) 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és önállóság 

Részvétel a Vadaskert Alapítvány tanfolyamán: 

„Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs 

közösségben tapasztalható 

magatartásproblémáinak hatékony megoldási 

stratégiái” 

 

2016.október 

28. 

8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

Szupervízió 2016. ősz (a 

főigazgatóság 

szervezése) 

8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

Félévi beszámoló elkészítése 2017. január 8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint 

vizsgálatában való részvétel  

2017. február-

március-április 

1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és gyakorlati 

tudás 

2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók 

4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe vevő 

egyéni beavatkozás (gondozás, 

fejlesztés, terápia, tanácsadás, 

konzultáció) 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és önállóság 

Belső esetmegbeszélés folyamatos 7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és önállóság 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

Munkaközösségi foglalkozásokon való részvétel, 

kollégák tájékoztatása 

folyamatos 7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és önállóság 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

Csoportfoglalkozás indítása serdülők részére  2016.október 

2017. január 

2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók 
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4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe vevő 

egyéni beavatkozás (gondozás, 

fejlesztés, terápia, tanácsadás, 

konzultáció) 

5. Csoportos beavatkozás 

(tréning, gondozás, fejlesztés, 

terápia, tanácsadás, 

konzultáció, mediáció, 

konfliktuskezelés, képzés) 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és önállóság 

Év végi beszámoló elkészítése 

Egyéni fejlesztési naplók lezárása, gyermekek 

értékelése 

2017. június 8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

 

4.4 Gyógypedagógusok tevékenységének tervezése: 

Tevékenység Időszak kompetencia 

A beérkező esetek ütemezésének tervezése folyamatos 2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók  

Terápiák biztosítása folyamatos 1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és gyakorlati 

tudás  

2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók  

Gyógypedagógiai vizsgálatok végzése,  folyamatos 1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és gyakorlati 

tudás  

2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók  

szakvélemény és szakértői vélemény készítése folyamatos 6. Az állapotfelmérés és a 

beavatkozási tevékenységek 

rendszeres értékelése, 

elemzése, önreflexió 

Egyéni fejlesztési naplók folyamatos aktualizálása 

és vezetése 

folyamatos 1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és gyakorlati 

tudás  

Adminisztráció, INYR folyamatos 1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és gyakorlati 

tudás  

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

Tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak, más 

szakembereknek igény szerint 

folyamatos 2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók  

7.Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, 

problémamegoldás  

8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 
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Szakértői Bizottsági tevékenység (vizsgálatok, 

felülvizsgálatok) a beérkezett kérelmek alapján  

folyamatos 1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és gyakorlati 

tudás 

2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók 

4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe vevő 

egyéni beavatkozás  

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és önállóság 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

gondozása igény szerint (a meghatározott 

órakeretben) 

folyamatos 2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók 

4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe vevő 

egyéni beavatkozás (gondozás, 

fejlesztés, terápia, tanácsadás, 

konzultáció) 

5. Csoportos beavatkozás 

(tréning, gondozás, fejlesztés, 

terápia, tanácsadás, 

konzultáció, mediáció, 

konfliktuskezelés, képzés) 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és önállóság 

Félévi beszámoló elkészítése 2017. január 8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint 

vizsgálata 

2017. február-

március-április 

1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és gyakorlati 

tudás 

2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók 

4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe vevő 

egyéni beavatkozás (gondozás, 

fejlesztés, terápia, tanácsadás, 

konzultáció) 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és önállóság 

Belső esetmegbeszélés folyamatos 7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és önállóság 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

Munkaközösségi foglalkozásokon való részvétel, 

kollégák tájékoztatása 

folyamatos 7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és önállóság 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 
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Csoportfoglalkozás indítása óvodás gyermekek 

részére 

2016.október 

2017. január 

2. Foglalkozás, beavatkozás 

tervezése, önreflexiók 

4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe vevő 

egyéni beavatkozás  

5. Csoportos beavatkozás  

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés és önállóság 

Év végi beszámoló elkészítése 

Egyéni fejlesztési naplók lezárása, gyermekek 

értékelése 

2017. június 8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

 

4.5 Logopédiai tevékenység:  
A logopédiai tevékenység jelen tanévben kiemelt területnek számít a logopédia évének 

tiszteletére. Célunk a logopédia fontosságának és hasznosságának népszerűsítése, valamint a 

továbbtanulni szándékozó fiatalok számára megfelelő ismeretet és motivációt nyújtani a 

szakemberhiány hosszabb távú csökkentése érdekében. 

 

4.5.1 Feladatunk: 

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

nyelvi fejlettségének alapvizsgálata, szűrése 

 Szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálata 

 Lakóhely illetve lakóhely közeli terápiás foglalkozások biztosítása, szülők tájékoztatása. 

 

A logopédiai szűrést/alapvizsgálatot a gyermek intézményében (óvodában) végezzük a szülői 

beleegyező nyilatkozata után. Az elmúlt évekhez hasonlóan előre láthatóan minden településen 

megvalósul az ellátás. A szűrést a szűrési jegyzőkönyvbe rögzíti a szakember.  Akinél 

problémát tapasztalunk, a szülő írásos beleegyezését követően elvégezzük a részletes 

logopédiai vizsgálatot, aminek helyszíne az eddigi évek gyakorlatával ellentétben a 

kunszentmártoni intézmények esetében a szakszolgálat épületében történik. Ha súlyosabb 

problémát tapasztalunk, kezdeményezzük a gyermek további vizsgálatát. 

A logopédiai csoportok kialakítása után a fejlesztő foglalkozásokat 2x30 percben végzzük. A 

3-4 fős csoportokban a vizsgálati eredmények alapján zajlik az egyéniesített, folyamatjellegű 

terápia. A logopédiai kezelés otthoni gyakorlással kell, hogy kiegészüljön. Ennek érdekében 

gyakorlófüzetet rendszeresítünk. 

A pöszeség terápiájának elsődleges célja: a kóros artikuláció kiküszöbölése, a beszéd 

tisztaságának helyreállítása. 

 

4.5.2 További célok, feladatok:      

 a társuló tünetek felszámolása 

 az estleges nyelvi zavarok rendezése 

A foglalkozásokon nem csak a hibás artikulációt javítjuk, hanem az esetleges 

képességhiányokat is próbáljuk felszámolni. Fejlesztjük a figyelmet, emlékezetet, észlelést, 

mozgást (nagy-és finommozgást). Igyekszünk az olvasás-helyesírási zavart megelőzni. 

 

4.5.3 Dokumentumok:            

 Szűrési jegyzőkönyv(minden 5.életévüket betöltött, megszűrt gyermekek ) 

 Forgalmi napló (csak a beszédhibás gyermekek kerülnek bele) 

 Munkanapló ( a logopédiai foglalkozáson részt vevő gyermek kerülnek bele) 
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4.5.4 Logopédusok tevékenységének tervezése: 

LOGOPÉDIA 

 

 

 

FELADATOK 2016-2017.  

 08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.  

Logopédiai 

szűrések  

vizsgáltok, 

logopédiai 

csoportok 

kialakítása 

X X            1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és 

gyakorlati tudás 

2. Foglalkozás, 

beavatkozás tervezése, 

önreflexiók 

4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe 

vevő egyéni beavatkozás  

7. Kommunikáció, 

szakmai együttműködés és 

önállóság 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

Logopédiai 

szakvélemény 

készítése 

 X X           1. Szakmai feladatok, 

szaktudományos és 

gyakorlati tudás  

2. Foglalkozás, 

beavatkozás tervezése, 

önreflexiók  

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

Logopédiai 

fejlesztő 

foglalkozások 

 X X X X X X X X X X X  2. Foglalkozás, 

beavatkozás tervezése, 

önreflexiók 

3. A tanulás támogatása 

4. A kliens igényeit és 

szükségleteit figyelembe 

vevő egyéni beavatkozás  

5. Csoportos beavatkozás 

7. Kommunikáció, 

szakmai együttműködés és 

önállóság 

Naplók 

vezetése, 

adatszolgáltatás 

X X X X X X X X X X X X X 6. Az állapotfelmérés és a 

beavatkozási 

tevékenységek rendszeres 

értékelése, elemzése, 

önreflexió 
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Szakmai 

továbbképzés  

(SZÓL-E?)  

X             8. Elkötelezettség és 

szakmai felelősségvállalás 

a szakmai fejlődésért 

MLSZSZ 

konferencia 

  X      X     8. Elkötelezettség és 

szakmai felelősségvállalás 

a szakmai fejlődésért 

Munkaközös-

ségi 

foglalkozásokon 

való aktív 

részvétel 

X X X X X X X X X X X   8. Elkötelezettség és 

szakmai felelősségvállalás 

a szakmai fejlődésért 

4.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátása 

Tagintézményünk a 2016/2017-es tanévtől 1-1 fő szakember (gyógypedagógus és 

pszichológus) bevonásával tervezi megkezdeni a tehetséggondozás ellátását az ellátási 

körzetünkben, elsőként Kunszentmárton településen. Az ellátásra heti 1-1 óra időkeretet 

tervezünk (az órák tömbösíthetők). 
 

Időszak Feladat Felelős 

2016. szeptember hónap Kunszentmárton város oktatási 

intézményeinek tájékoztatása 

tagintézmény-vezető 

2016. szeptember hónap A feladat ellátásának szakmai 

előkészítése. (nyomtatványok, 

eszközök, vizsgálati eljárások, 

fejlesztési terv minták beszerzési, 

adaptálása) 

tagintézmény-vezető  

2016. október 1-2. hete A beérkezett kérelmek feldolgozása tagintézmény-vezető 

2016. október vége Kapcsolatfelvétel a szolgáltatást 

igénybe venni kívánó szülőkkel és 

pedagógusokkal egy szakmai 

délután keretében 

Tagintézmény-vezető 

2016. november-

december hónap 

Vizsgálatok, terápiás tervek 

készítése 

pszichológus 

2017. január-május Terápiás foglalkozások gyógypedagógus- pszichológus 

2017. január-május tanácsadás szülőknek gyógypedagógus-pszichológus 

2017. június vége szakmai tapasztalatok összegzése tagintézmény-igazgató 

 

Amennyiben Kunszentmártonból nem érkezik kérelem a feladat megkezdéséhez, úgy a 

szolgáltatás más települések intézményeiben is meghirdetésre kerül. 

A programban dolgozó kollégáknak a szolgáltatás megkezdése előtt szükséges belső 

továbbképzés szervezése, amihez kérjük majd szakirányú végzettségű kollégák segítségét a 

főigazgatóság javaslatának megfelelően.  

 

4.7 Korai fejlesztés, oktatás és gondozás; fejlesztő nevelés:  

Feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság 

megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család 
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kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai 

fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a 

társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai 

segítségnyújtás. 

 

Tagintézményünkben folyamatosan nő a korai fejlesztést igénylő gyermekek száma.  Jelentősen 

növeli a korai fejlesztés terén nyújtott szolgáltatásaink eredményességét a mozgásfejlesztő 

kolléga tagintézményünkbe történő áthelyezése. 

A korai fejlesztés 2016. szeptember 1-jétől a tagintézményben, lehetőség szerint 

Tiszaföldváron valósul meg. Kunszentmártonban még nem biztosítottak a feltételek, de nagyon 

indokolt esetben ott is biztosítani tudjuk az ellátást.  

2016 októberétől szülőcsoport létrehozását tervezzük. Szükségesnek tartjuk a szakmaközi 

együttműködés hatékonyságának növelését. 

 

4.8 Gyógytestnevelés 

A Tagintézmény Kunszentmárton Járás településeinek nevelési-oktatási intézményeiben 

koordinálja az iskolaorvos vagy a szakorvos által elvégzett szűrővizsgálatok alapján beutalt 

gyermekek, tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatását. A 

gyógytestnevelés a tanév rendjéhez igazodik. 

A gyógytestnevelést tagintézményünkben 1 főállású és 4 kolléga megbízási szerződéssel, 

részmunkaidőben látja el. Az előző tanévben a feladatot egy intézményben csak részben, egy 

intézményben pedig egyáltalán nem tudtuk ellátni szakemberhiány következtében. Jelen 

tanévben a probléma súlyosbodni látszik, mert egy kolléga jelezte, hogy a jövőben nem szeretné 

vállalni a feladatot. A tanév előkészítésének fontos feladata a kieső szakember pótlása.  

 

A főállású kolléganő heti 21órában biztosítja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György 

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Kollégium intézményben biztosítja az ellátást nagyon terhelt óraszámban. 

A részmunkaidős kollégák munkájának előkészítése szintén plussz feladatot igényel, hiszen a 

kollégák eddig nem vezették az INYR-t, így annak használatának megtanítása is szükséges. 

 

5. Hivatalból indított felülvizsgálatok időterve a 2016/2017. tanévre  

 

Ssz. Vizsgál

ati 

időpont 

Intézmény neve Címe Fő 

 szeptem

ber 

 

   

1.  02. Szolnoki Szolgáltatási SZC 

Damjanich János Szakképző 

Iskolája, Gimnáziuma 

 

5435 Martfű, Gesztenye sor 15. 1 

2.  05. Homoki Általános Iskola 5462 Homok, Döbrei Jánosút 133. 3 

3.  06. Homoki Általános Iskola 5462 Homok, Döbrei Jánosút 133. 2 

4.  06. Tiszaföldvári Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

5430 Tiszaföldvár 

Kossuth Lajos út 116-120. 

1 
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5.  06. Cserkeszőlő Petőfi Sándor 

Általános Iskola  

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre út 1.  3 

6.  07. Tiszaföldvári Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

5430 Tiszaföldvár 

Kossuth Lajos út 116-120. 

3 

7.  08. Papp Bertalan Ószőlői 

Általános Iskola  

5430 Tiszaföldvár, Ószőlő fő út 3-

5. 

2 

8.  08. Kunszentmártoni Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

5440 Kunszentmárton, Deák 

Ferenc út 4.  

2 

9.  09. Papp Bertalan Ószőlői 

Általános Iskola  

5430 Tiszaföldvár, Ószőlő fő út 3-

5. 

2 

10.  12. Tiszaföldvári Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

5430 Tiszaföldvár 

Kossuth Lajos út 116-120. 

3 

11.  13. Tiszaföldvári Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

5430 Tiszaföldvár 

Kossuth Lajos út 116-120. 

3 

12.  13. Kunszentmártoni Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

5440 Kunszentmárton, Deák 

Ferenc út 4.  

3 

13.  14. Papp Bertalan Ószőlői 

Általános Iskola  

5430 Tiszaföldvár, Ószőlő fő út 3-

5. 

3 

14.  15. Tiszaföldvári Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

5430 Tiszaföldvár 

Kossuth Lajos út 116-120. 

2 

15.  15. Kunszentmártoni Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

5440 Kunszentmárton, Deák 

Ferenc út 4.  

2 

16.  16. Tiszaföldvári Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

5430 Tiszaföldvár 

Kossuth Lajos út 116-120. 

2 

17.  19. Tiszaföldvári Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

5430 Tiszaföldvár 

Kossuth Lajos út 116-120. 

3 

18.  20. Cibakházi Damjanich János 

Általános Iskola 

5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 

40.  

3 

19.  20. Kunszentmártoni Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

5440 Kunszentmárton, Deák 

Ferenc út 4.  

2 

20.  21. Cibakházi Damjanich János 

Általános Iskola 

5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 

40.  

3 

21.  22. Cibakházi Damjanich János 

Általános Iskola 

5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 

40.  

2 

22.  22. Kunszentmártoni Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

5440 Kunszentmárton, Deák 

Ferenc út 4.  

2 

23.  23. Cibakházi Damjanich János 

Általános Iskola 

5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 

40.  

2 

24.  26. Öcsödi József Attila Általános 

Iskola  

5451 Öcsöd, Köztársaság út 37-39. 3 

25.  27. Öcsödi József Attila Általános 

Iskola  

5451 Öcsöd, Köztársaság út 37-39. 3 
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26.  27. Kunszentmártoni Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

5440 Kunszentmárton, Deák 

Ferenc út 4.  

3 

27.  28. Öcsödi József Attila Általános 

Iskola  

5451 Öcsöd, Köztársaság út 37-39. 3 

28.  29. Homoki Általános Iskola 5462 Homok, Döbrei Jánosút 133. 2 

29.  29. Kunszentmártoni Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

5440 Kunszentmárton, Deák 

Ferenc út 4.  

2 

30.  30. Tiszaföldvári Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

5430 Tiszaföldvár 

Kossuth Lajos út 116-120. 

3 

október 

 

    

04. 31.  Karcagi SzC 

Kunszentmártoni 

Gimnáziuma és Szakképző 

Iskolája 

5440 Kunszentmárton, Kossuth u. 

37. 

2 

04. 32.  Cserkeszőlő Petőfi Sándor 

Általános Iskola  

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre út 

1.  

1 

06. 33.  Öcsödi József Attila 

Általános Iskola  

5451 Öcsöd, Köztársaság út 37-

39. 

2 

11.  34.  Cserkeszőlő Petőfi Sándor 

Általános Iskola  

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre út 

1.  

3 

13. 35.  Cserkeszőlő Petőfi Sándor 

Általános Iskola  

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre út 

1.  

2 

18. 36.  Tiszakürti Körzeti Általános 

Iskola  

5471 Tiszakürt, Fő út 2.  3 

20.  37.  Cserkeszőlő Petőfi Sándor 

Általános Iskola  

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre út 

1.  

2 

25. 38.  Tiszakürti Körzeti Általános 

Iskola  

5471 Tiszakürt, Fő út 2.  3 

27. 39.  Tiszakürti Körzeti Általános 

Iskola  

5471 Tiszakürt, Fő út 2.  2 

november 

 

    

08. 40. Tiszakürti Körzeti Általános 

Iskola  

5471 Tiszakürt, Fő út 2.  1 

08. 41. Lakiteleki Eötvös Loránd Ált. 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

6065 Lakitelek, Kiss J. u. 1.  1 

08. 42. Vackor Művészeti Óvoda 5475 Csépa, Béke út 133/e 1 

10. 43. Vackor Művészeti Óvoda 5475 Csépa, Béke út 133/e 1 
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6. Pedagógiai szakszolgálati team-megbeszélések: 

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

székhelyintézmény értekezleteinek tartalmához. A kollégáknak itt van lehetőségük közvetlen 

átadni a munkaközösségi értekezleten szerzett tapasztalatikat, a továbbképzéseken szerzett 

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

esetmegbeszélések. A teamek időpontjáról és tartalmáról jegyzőkönyvet készítünk.  

A tanév során 4 alkalommal nyílt team megtartását tervezzük, melyen a járás érdeklődő 

pedagógusait szeretettel várjunk.  

A témák:  

- Autizmus az óvodáskorban 

- A figyelemzavar okai kisiskoláskorban 

- A beszédfejlődés és tanulás kapcsolata  

- A mozgásfejlesztés szükségessége. 

A nyílt teamek időpontjait meghatározza a tiszaföldvári művelődési ház előadó termének 

szabad kapacitása. Vezetői értekezlet a megbízott tagintézmény - vezető részvételével 

 

- Kibővített vezetői értekezlet az tagintézmény – vezető valamint az érdeklődő kollégák 

részvételével. 

- Koordinációs értekezlet hetente-kéthetente a team tagjainak részvételével. 

- Munkaértekezlet (előre elkészített programterv alapján). 

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

munkaidőben, intézményi illetve tagintézményi szinten). 

- Fogadóórák (intézmények tájékoztatása)  

 

 

Téma 

Időterv  

Felelős 
08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

A Pedagógiai 

Szakszolgálat 

tevékenységét 

meghatározó 

törvények, rendeletek 

értelmezése. 

A BTMN-es 

gyermekek/tanulók 

felülvizsgálatának 

előkészítése.  

Munkaterv 

megbeszélése 

Aktuális feladatok 

           Imréné Cselóczki 

Andrea 

mb. tagintézmény- 

igazgató 

 

A logopédiai 

szűrővizsgálatok és 

csoportalakítások 

tapasztalatai 

 

           Logopédusok 
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7. Munkaközösségi tagok: 

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

ellátás munkaközösség: Deli Gabriella 

 A szakértői bizottsági tevékenységet végző munkaközösség: Makóné Szabadkai Erzsébet 

 Nevelési tanácsadás munkaközösség: Fazekas-Dávid Dóra 

 Logopédia munkaközösség: Szaszkóné Gala Katalin 

 Gyógytestnevelés munkaközösség: Halasiné Hatvani Rózsa 

 Iskolapszichológia munkaközösség: Kovács Dóra 

 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása munkaközösség: Ghyczy Tamás 

 Önértékelési csoport munkaközösség: Imréné Cselóczki Andrea 

 

8. Fórumokon, továbbképzéseken való részvétel: 

 SZÓL-E továbbképzésen a pedagógiai szakszolgálat támogatásával két logopédus 

kollégánk vesz részt 

 MLSZSZ konferencián kíván részt venni Szaszkóné Gala Katalin logopédus  

 Szakmai továbbképzés (Fonológiai tudatosság) Szaszkóné Gala Katalin logopédus 2016. 

október 

 A KLIK támogatásával szupervízión való részvétel Fazekas-Dávid Dóra és Kovács Dóra 

Pszichológusok 

A gyógytestnevelő 

foglalkozások 

tapasztalatai 

           Halasiné Hatvani 

Rózsa 

Pszichológiai terápiás 

foglalkozások 

tapasztalatai 

           pszichológus 

A felülvizsgálatok 

tapasztalatai 

 

           Imréné Cselóczki 

Andrea 

tagintézmény- 

igazgató 

pszichológus 

gyógypedagógusok 

A Pedagógiai 

Szakszolgálat éves 

munkájának értékelése 

 

           Imréné Cselóczki 

Andrea 

mb. tagintézmény- 

igazgató 

Szakmai tapasztalatok 

egymás közti 

megosztása, belső 

szakmai továbbképzés 

           szakalkalmazottak 
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 Részvétel a Vadaskert Alapítvány tanfolyamán: „Óvodás és kisiskolás korú gyermekek 

kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási 

stratégiái” 2016 október, Fazekas-Dávid Dóra 

 Kollégáink keresik a szakmai kompetenciájukat fejlesztő, de még meg nem hirdetett 

képzéseket.  

 Autizmus Világnap Makóné Szabadkai Erzsébet 2017 április.  

 MAGYE Konferencia Makóné Szabadkai Erzsébet (Autizmus Szakosztály tagja) 2017 

június.  

 

9. Tervezett műhelymunkák, saját programok 

 2016 októberétől, havi rendszerességgel szülőcsoport szervezünk Tiszaföldváron, a korai 

fejlesztésben részesülő gyermekek szüleinek, gyermekfelügyelet biztosítása mellett. 

 2016. szeptember 14. Szakmai tájékoztató délután a járásban működő oktatási 

intézményeknek. 

 2016. október 24. Szakmai délután: szakmaközi együttműködés a védőnői hálózattal. 

 2016 március „Logopédia éve”: A beszédfejlődés jelentősége óvodáskorban Előadás 

szülőknek. 

 2017. június 30. kirándulás - csapatépítés 

 2017. július 3-7-ig képességfejlesztő foglalkozások óvodásoknak 

 

10. Tagintézmény tervezett ügyeleti rendje 

Tiszaföldvár Malom út 1. II.-ben folyamatos szakmai ügyeletet tartunk. Kollégáink 

személyesen és telefonon is elérhetőek 13.00-16.00 óráig. 

 Hétfő: Fazekas-Dávid Dóra 

 Kedd: Ghyczy Tamás 

 Szerda: Deli Gabriella 

 Csütörtök: Makóné Szabadkai Erzsébet 

 Péntek: Imréné Cselóczki Andrea 

 

11. A tagintézmény nyitvatartási rendje: 

Tiszföldvár Malom u. 1. II. emelet: 

 hétfő – csütörtök:      7.30-16.00     

 péntek:    7.00-13.00                 

 

12. Tervezett tanácsadás: 

Tagintézményünkben lehetőség van a gyógypedagógia, a pszichológiai, a logopédiai és korai 

fejlesztés terén nevelési tanácsadást kérni kollégáinktól. A tanácsadás tervezése minden esetben 

igazodik a felmerülő igényekhez és a kollégák terheltségéhez. 
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13. Vezetői belső ellenőrzési terv: 

Feladatok  Fele-

lős 

 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08  

Tanévnyitó értekezlet             taginté

zmény

-

igazgat

ó 

Logopédiai szűrések              Logop

édusok 

 

Logopédiai, gyógytestnevelési csoportok 

kialakítása, terápiák 

            Logop

édusok

, 

gyógyt

estnev

elők 

Korai fejlesztés, gondozás             Gyógy

pedagó

gusok

+megb

ízási 

szerző

déssel 

alkalm

azott 

szake

mbere

k 

Félévi értekezlet             szakal

kalmaz

ottak 

Iskolai életmódra való alkalmassági 

vizsgálati kérelmek  

beérkezési határideje, ütemezés 

            Imréné 

Cs.A. 

Iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítása 

            Gyógy

pedagó

gusok, 

pszich

ológus 
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Vizsgálatok, 

felülvizsgálatok 

 

Beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő 

gyermekek, tanulók 

részére  

            Gyógy

pedagó

gusok, 

pszich

ológus 

Rehabilitációs célú 

foglalkozások 

 

 

 

Egyéni és 

kiscsoporto

s 

pedagógiai, 

gyógypeda

gógiai 

fejlesztés 

Alapja: 

Nevelé

si 

Tanács

adás  

            Gyógy

pedag

óguso

k, 

pszich

ológus 

Pszichológi

ai vizsgálat, 

tanácsadás 

Alapja: 

Nevelé

si 

Tanács

adási 

javasla

t, vagy 

a 

Székhe

lyintéz

mény, 

Tanker

ületi 

Szakér

tői 

Bizotts

ág 

szakért

ői 

vélemé

nye 

             

 

pszich

ológus 
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Vezetői ellenőr-

zési feladatok 

 

 

 

Korai gondozásban 

részesülő 

gyermekek fejlesztő 

foglalkoztatásának 

ellenőrzése 

Logopédiai 

fejlesztések 

ellenőrzése 

gyógytestnevelő 

munkájának 

ellenőrzése 

             

Imréné 

Cselóc

zki 

Andre

a 

taginté

zmény

-

igazgat

ó 

 

 

Szakértői 

vélemények tartalmi 

és formai 

ellenőrzése 

Forgalmi és 

munkanaplók 

ellenőrzése. 

Munkaidő 

nyilvántartás, 

jelenléti ív, kötelező 

óra teljesítés. 

            

A tanulói 

képességek és 

személyiség 

vizsgálata 

Pedagógiai-

gyógypedagógiai, 

pszichológiai 

vizsgálatok 

 

 

 

            Pszich

ológus, 

gyógy

pedagó

gusok 

 

Azon szakvélemények elkészítése, 

melynek tekintetében közigazgatási 

hatósági eljárás indul 

            Imréné 

Cs. A. 

A 

vizsgál

atokba

n 

résztve

vő 

szake

mbere

k 
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Tanácsadás, 

konzultáció 

Szülők, pedagógusok, 

gyermekvédelmi és más 

szakemberek részére 

            Szakm

ai team 

 

Adatrögzítés, adatfeldolgozás, ügyvitel, 

iratkezelés 

            Imréné 

Cselóc

zki 

Andre

a 

Herbál

yné 

Prunye

k Éva 

Nyári munkarend kialakítása, közzététele 

Szabadságolási ütemterv 

            Imréné 

Cs. A.  

A 2015/2016. tanév statisztikájának 

előkészítése 

            Imréné 

Cs. A. 

Herbál

yné P. 

É. 

Munkaértekezletek tartása  

A felülvizsgálatok és ellenőrzések 

tapasztalatai 

            Imréné 

Cs. A.  

Tagintézmény munkájának éves 

értékelése 

            Imréné 

Cs. A. 

 

 

14. Egyéb, működéssel kapcsolatos feladatok: 

 A munkatársak munkaköri leírásának szükség szerinti felülvizsgálata, módosítása. 

- A dolgozók munkaköri leírásának felülvizsgálata 

- Új munkatársak munkaköri leírásának elkészítése. 

 A tagintézmény szolgáltatásainak szervezett módon való működtetése: 

- A nevelési tanácsadás és szakértői bizottság munkaprogramjának kéthetes 

tervezése. 

- Vizsgálati kérelmek iktatása, behívó levelek postázása a vizsgálatok ütemezése 

alapján.  

- A nyilvántartások pontos, naprakész vezetése, vizsgálatok és rehabilitációs célú 

foglalkozások dokumentálása (iktatókönyv, nyilvántartó tasak, kísérő 

dokumentumok, forgalmi naplók, munkanaplók). 

- Helyszíni vizsgálatok tervszerű ütemezése, egyeztetése az érintett nevelési-oktatási 

intézmény vezetőjével  

- A fejlesztő foglalkozásokon, terápiákon való rendszeres részvétel biztosítása. 

- Szülői nyilatkozat, értesítő levél. 

- Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés az ellátási körzetbe tartozó települések  

- nevelési - oktatási intézményeivel, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal. 

- Arányos feladatmegosztás, pontos informálás a két telephely dolgozói között. 
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- A megyei munkaközösségi foglalkozáson való részvétel a tagintézményi 

koordinátorok közreműködésével 

- Educatio továbbképzésein való részvétel (keretszámtól függően a legmagasabb 

létszámmal). 

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

korrekció. 

- Megfelelő munkakörnyezet kialakítása a Kunszentmártoni Tagintézményben. 

- Aktuális információk közvetítése a pedagógiai szakszolgálat ellátási területéhez 

tartozó nevelési-és oktatási intézmények részére tájékoztatólevél útján. 

 

 

VIII.6.A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény  

Bencsik Mária Bernadett  

tagintézmény-igazgató 
 

1. Általános pedagógiai szakszolgálati célok (I. kompetencia, első szempont, 1. indikátor): 

A törvényi előírásoknak és a fenntartó elvárásainak való megfelelés, amelynek változásait a 

vezetőn kívül minden munkatárs figyelemmel kíséri (V. kompetencia, 1. szempont, 1. és 2. 

indikátor/ V. kompetencia, 6. szempont, 3. indikátor). 

Az SZMSZ-ben rögzített egységes működési filozófiának és az Önértékelési Csoport által 

kijelölt folyamatoknak való megfelelés. 

A diagnosztikai és terápiás munka és feladatok szempontjából való szakmai megfelelés. 

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

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

vagyunk a prevenció és a szakmai alaposság iránt a munkánk során. Igyekszünk megtartani és 

tovább növelni Járásunkban a szakszolgálati munka elismertségét, működésünkkel törekszünk 

erősíteni a kapcsolattartást a kliensekkel és szüleikkel, nevelőikkel, valamint a 

társintézményekkel (I. kompetencia, 1. szempont, 3. , 5. indikátor/ II. kompetencia, 1. 

szempont, 3. indikátor). 

 

2. Speciális célok a továbbiakban (I. kompetencia, 1. szempont, 2. indikátor/(II. kompetencia, 

1. szempont, 1. indikátor): 

Igyekszünk kihasználni a támogató kisközösségi adottságokat, amelyek hosszabb távon is 

elősegítik a hatékony működést. Az új telephelyünkön szeretnénk saját otthonos és 

biztonságos környezetet kialakítani a klienseink számára (II. kompetencia, 1. szempont, 1. 

indikátor). Erősségeinket feltétlenül megtartjuk (II. kompetencia, 3. szempont, 2. indikátor). 

A korai fejlesztés terén szeretnénk továbbvinni a kialakult gyakorlatot, a logopédiai ellátás 

területén a Logopédia Éve kapcsán szintén bővítjük a prevenciós lehetőségeket, törekszünk 

az előjegyzettek számának csökkentésére, a tehetséges gyerekek támogatását tervezzük 

beépíteni a mindennapokba (I. kompetencia, 1. szempont, 6. indikátor/II. kompetencia, 1. 

szempont, 2. indikátor). Nagyon fontos cél továbbra is a nevelési tanácsadás területére 

pszichológus kolléga keresése (II. kompetencia, 3. szempont, 2. indikátor). 

 

3. A tagintézmény rövid bemutatása: 

A Mezőtúri Tagintézmény ellátási területe Mezőtúr Járás gyermekeire és tanulóira 

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



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 224 

 
 

A nyáron folyamatban van egy önálló városközponti épületbe való költözés a mostani, óvodával 

és konyhával közösen használt épületből. Szeptembertől azon a helyen tervezzük folytatni a 

munkát, ahol is minden munkatársunk számára lesz optimálisan elegendő hely a 

munkavégzéshez (IV. kompetencia, 8. szempont, 3. indikátor/), továbbá speciális 

foglalkoztatók kialakítására is módunk lesz, valamint a legfontosabb, hogy van fűtés a folyosón 

(I. kompetencia, 1. szempont, 5. indikátor/IV. kompetencia, 6. szempont, 2. indikátor/V. 

kompetencia, 3.szempont, 2. indikátor). 

 

4. A tervezett időszakban az intézményben dolgozók: 

 Főállásban: 

- 1 logopédus, pszichológus 

- gyógypedagógus – ebből 3 logopédus 

- 1 konduktor, tanító 

- 1 ügyviteli alkalmazott 

 Részmunkaidőben a tagintézménynél: 

- 2 gyógytestnevelő (3-3 órában) 

 Óraadóként: 

- 1 viselkedéselemző (10 órában) 

 Közfoglalkoztatottként: 

1 pedagógiai asszisztens (A KLIK által igényelt kollega, aki többek között alapszakos bölcsész 

pedagógiai végzettséggel rendelkezik, továbbá felvételt nyert szeptembertől a SZTE 

gyógypedagógus képzésére és szeretne a későbbiekben szakszolgálati keretek között nálunk 

dolgozni.) 

1 technikai munkatárs (A város által biztosított.) 

 

Nagy segítség, hogy az eddig részmunkaidőben foglalkoztatott logopédus munkatársunk 

szeptembertől teljes állásban járásunkban látja el a feladatait, így van módunk az ellátás 

optimalizálására. A heti 10 órában foglalkoztatott viselkedéselemző kolléganő nagy segítség 

lesz a későbbiekben is a kiegészítő pszichológiai vizsgálatok tesztfelvételeiben, a 

tehetségprogramunkban, illetve az egyéb szakmai programoknál a pszichológus mellett a 

megvalósításban (IV. kompetencia, 6. szempont, 1., 2. indikátor). A szakértői bizottsági 

tevékenység pszichológiai vizsgálatainak területe már kevésbé terhelt ezáltal, de a nevelési 

tanácsadásban továbbra is szükség lenne terápiás munkát ellátó pszichológusra, akár szintén 

részmunkaidőben. 

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 (I. kompetencia, 4. szempont, 1. és 2. indikátor/I. kompetencia, 3. szempont, 1., 

2. és 3. indikátor/I. kompetencia, 5. szempont, 1., 2. és 3. indikátor/II. kompetencia, 4. 

szempont, 1. indikátor). A kollegákkal közös megbeszélések, 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 (I. 

kompetencia, 2. szempont, 2. indikátor/IV. kompetencia, 7. szempont, 1. és 2. indikátor, 8. 

szempont, 1., 2. és 3. indikátor/ V. kompetencia, 1. szempont, 1. indikátor/V. kompetencia, 2. 

szempont, 2. indikátor/V. kompetencia, 6. szempont, 3. indikátor/V. kompetencia, 5. szempont, 

1. és 2. indikátor). Az eltérő vélemények mérlegelésére és megbeszélésére hangsúlyt fektetünk 

(IV. kompetencia, 7. szempont 3. indikátor). Ha új ötlet merül fel, soron kívül e-mailen is 

gyakran egyeztetünk (II. kompetencia, 5. szempont, 2. indikátor/IV. kompetencia, 8. szempont, 

4. indikátor/V. kompetencia, 2. szempont 1. és 2. indikátor). 

Az ellátási körzetünkbe tartozó nevelési-oktatási intézménytípusok: 
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- 2 bölcsőde     

- 7 óvoda - 17 telephelyen 

- 6 általános iskola – 10 telephelyen 

- 4 középiskola 

A tavalyi adatok alapján ezen intézmények megközelítőleg 5100 gyermeke és tanulója közül a 

forgalmi napló alapján 1150 gyermek és családja vette igénybe a Tagintézményünk 

szolgáltatásait valamely tevékenységi területen. 

 

4. A tagintézmény általános feladatai tevékenységi területek szerint: 

4.1 Szakértői bizottsági tevékenység feladata: 

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

törvényességi keretek és a tervezett rend szerinti lebonyolítása (I. kompetencia, 5. 

szempont, 1./indikátor V. kompetencia, 1. szempont, 1.. indikátor). 

A járásban előre megtervezett kontrollvizsgálati terv (1. számú melléklet) alapján zajlik a 

munka párhuzamosan az alapvizsgálatokkal és a szűrésekkel (V. kompetencia, 5. szempont 1. 

és 2. indikátor). Továbbra is kevés a vizsgálaton nem megjelentek és a közigazgatási eljárások 

aránya, amely főként a társintézményekkel való jó kapcsolat eredménye, akik munkánkat 

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

kompetencia, 1. szempont, 5. indikátor). 

 

4.2 Logopédiai tevékenység: 

Ezen a területen az előírt és bevált menetrend mellett a 2016/2017. tanévben a Logopédia Éve 

kapcsán korábbi gyakorlatunkat és ennek kapcsán terveinket is igyekszünk megvalósítani (I. 

kompetencia, 1. szempont 2. indikátor). 

Jelenleg nagy örömünkre 3 logopédus dolgozik a tagintézménynél. Mindannyian a szakértői 

bizottsági tevékenységben és a tehetséggondozás terén is részt vesznek kevés óraszámban (I. 

kompetencia, 1. szempont 3., 5. és 6. indikátor). A szeptemberi logopédiai szűrővizsgálatok a 

terv szerint zajlanak (2. számú melléklet) (I. kompetencia, 4. szempont 1. és 2. indikátor), 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 (I. kompetencia, 1. szempont 5. indikátor). 

A „Logopédia Éve” lehetőséget ad számunkra, hogy szakmai körünkben bővítsük a 

lehetőségeinket, amelyet eddig a szakemberek hiányára tekintettel nem tudtunk megvalósítani. 

Minden évben fontos volt eddig is a figyelem felhívása a témára, ám végül mindig maradt 

ellátatlan gyermek a rendszerben, a tanköteleseken kívüli ellátásra pedig nem tudtunk 

szakszolgálati kereteken belül lehetőséget biztosítani az érdeklődő szülőknek.  Az utóbbi évek 

tapasztalata alapján pedig látjuk, hogy ezen a területen is nagyobb szükség van a prevencióra, 

amelynek fontossága szakembereink hiányában kevéssé tudott eddig kibontakozni. Éppen 

ezért, hogy tenni is tudjunk az ügyért és ne csak a tájékoztató fórumokon tudjuk felhívni a 

szülők figyelmét a téma fontosságára, a nevelési tanácsadás keretében kollégáink összesen heti 

9 órában szülői tanácsadást, szakértői tevékenység keretében logopédiai vizsgálati lehetőséget 

nyújtanak a jelentkező szülőknek. Majd az együttműködő és kellően motivált szülők a még nem 

tanköteles, de már nem élettani beszédproblémás gyermeküket logopédusaink segítségével 

beszédszerv ügyesítő foglalkozásokhoz juttathatják intézményünkben. Ez fontos állomása lesz 

annak, hogy megvalósítsuk egyik alapvető szakmai elvárásunkat, amely következtében minél 

több gyermek artikulációja lehet ép az iskolakezdésre, illetve alapképességeik 

harmonikusabban állnak készen az iskolai tanulásra (I. kompetencia, 1. szempont 5. indikátor). 

A tájékoztatóink után sok szülő felismerte, hogy többek között a megfelelő részterületek 
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egyenletes életkori szintre hozásával több tanulási probléma is megelőzhető (I. kompetencia, 5. 

szempont, 2. indikátor). 

A tájékoztató fórumra a tanév elején kerül sor, amikor minden logopédusunk részvételével 

Szakmai tájékoztató napot tartunk a logopédia fontosságáról és a terveinkről, 

lehetőségeinkről a prevenció területén. A gyermekekkel való további munkára a szűrések és a 

részletes logopédiai vizsgálatok lebonyolítása után kerül sor (V. kompetencia, 5. szempont 1. 

és 2. indikátor). 

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 (V. kompetencia, 5. szempont 1. és 2. indikátor). 

 

 

 

4.3 A korai fejlesztés és tanácsadás, konduktív ellátás tevékenységei: 

Szeretnénk fenntartani az ezen a területen elért eredményeinket a korai felismerés és tanácsadás 

jelentőségének tekintetében (I. kompetencia, 1. szempont 2. indikátor). Szakembereinkkel 

továbbra is tervezzük a jelzőrendszer tagjaival való konzultációkat a tünetek felismerése 

témájában, a társintézményeket meg szeretnénk hívni több rendezvényünkre, amelyet a korai 

fejlesztésben részesülő családok számára tervezünk. Mi is részt veszünk reményeink szerint 

partnereink által szervezett programokon, pl.: Családsegítő konferencia, Járási védőnői 

konferencia. 

Ezen a tevékenységi területen a partneri igények és a munkarend alapján szinte minden 

munkatársunk dolgozik (I. kompetencia, 1. szempont 4., 5. és 6. indikátor). Továbbra is 

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

(I. kompetencia, 1. szempont 5. indikátor). 

Korai fejlesztésben 21 gyermek lesz egyéni ellátásban intézményünknél a jelenlegi adatok 

alapján. A konduktív ellátás a korai fejlesztés keretein belül valósul meg a gyerekeknél. Ebből 

8 gyerek vesz majd részt komplex ellátásban, amely a mozgás és kognitív képességek 

támogatása mellett a kommunikációs képességek erősítését is jelenti (I. kompetencia, 3. 

szempont 1. és 3. indikátor). 

Továbbra is részesülnek majd a gyermekek és szüleik intézményünknél tanácsadásban a korai 

fejlődés megsegítése témában (I. kompetencia, 1. szempont 3. indikátor). 

 

4.4 Fejlesztő nevelésben intézményünknél 2 gyermek részesül a következő tanévben, ők szintén 

komplex ellátást kapnak szakembereinktől (I. kompetencia, 5. szempont, 2. indikátor). 

 

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

4.5.1. Tehetséggondozás: Tagintézményünkben bővítettük a tehetségazonosítás és gondozás során 

végzett munkát. Szakember hiányában eddig nem vagy kevéssé tudtuk ezt a tevékenységet 

folytatni, most alacsony óraszámban ugyan, de több területen tervezzük a tennivalókat (I. 

kompetencia, 1. szempont 2. indikátor/I. kompetencia, 5. szempont, 2. indikátor). 

A 2016. év nyári időszakában megterveztünk és megvalósítottunk egy korábbi elképzelésünket, 

amely szerint a szülők, illetve a pedagógusok által valamely területen tehetségesnek gondolt 

gyerekeknek csoportos, tematikus foglalkozásokat szerveztünk most nagycsoportos óvodások 

számára, amelyeket követően a szülőket tanácsadásban részesítettük a mindennapokhoz. A 

négy napon át tartó program címe: Okoskaland Támogató Napok. Tartalmában ez az általános 

képességeken felül speciális képességterületek játékos felmérését jelentette, mint a nyelvi, 

emlékezeti, gondolkodási, mozgásos, zenei és szociális készségek. Cél egy rövid összefoglaló 
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tanácsadás nyújtása volt a szülők számára, valamint a képességterületek és a személyiség 

fejlődésének támogatása. A programnak sikere volt, a szülők igénylik a további 

együttműködést. Tehetséggondozó és fejlesztő munkánkat ezért erre is tervezzük építeni. 

A tanév során olyan folyamatot valósítunk meg, amely a kollégák részéről egyedi feladatkörrel 

támogatja a tehetséggondozás intézményi megvalósulását, munkamegosztásra, kooperációra, 

szakmai team-munkára alapoz (I. kompetencia, 1. szempont 3. és 4. indikátor). 

A részleteket Tagintézményünk Tehetségprogram terve a 2016/2017. tanévre tartalmazza (3. 

számú melléklet) (II. kompetencia, 4. szempont, 2. indikátor/V. kompetencia, 5. szempont 1. 

és 2. indikátor). 

A nyári programunk folytatásaként a jelenleg jelentkező szülők és gyermekek létszáma alapján 

most heti 10 órát tudunk erre a tevékenységre átcsoportosítani. A program jó visszhangját 

követő további előzetes igények alapján ez kevésnek tűnik, ám a többi tevékenységi terület 

működésének veszélyeztetése nélkül ez nem növelhető jelenleg (I. kompetencia, 1. szempont 

3. indikátor). 

 

4.5.2 A tehetséggondozás szakszolgálati intézményi feladatai közül így kiemelhető helyi szinten: 

 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 

(szakemberhiány miatt ez fontos terv, a megvalósulás ennek függvénye), 

 tanácsadás a szülőnek, 

 konzultáció a pedagógus részére, 

 közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése, 

 bemeneti és kimeneti mérések elvégzése. 

 

4.5.3 Pályaválasztási tanácsadás: Ezen a téren a feladatunk az intézmények tájékoztatása a 

szolgáltatás igénybevételének lehetőségeiről. Amennyiben igény érkezik, azt továbbítjuk a 

Székhelyintézmény felé (V. kompetencia, 5. szempont 1. és 2. indikátor). 

 

4.5.4 Iskola- és óvodapszichológiai tevékenység: Mivel a térségben egyetlen középiskola 

rendelkezik iskolapszichológussal, ez a terület is hiányokkal küzd. Vele rendszeresen tartjuk a 

kapcsolatot és meghívjuk szakmai napjainkra, illetve munkaközösségi alkalmainkra. 

Szakember hiányában ezen a téren a feladatunk kissé beleolvad a nevelési tanácsadásba (I. 

kompetencia, 1. szempont 3. indikátor), ám a beérkező igény szerint helyszíni megfigyelést és 

tanácsadást is folytatunk, konzultálunk a szülőkkel és a pedagógusokkal. 

 

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

terápiás gondozást nyújtsunk a rászoruló gyermeknek, tanulóknak és családjaiknak a járásban. 

A nevelési tanácsadásban a pszichológusok tevékenysége mellett minden gyógypedagógus 

továbbra is részt vesz. A tanácsadás alkalmai igény szerint a szülőkkel legtöbbször előre 

tervezetten, ám néha esetileg is megvalósulnak az intézményben. A tervezett kiscsoportos 

tanulástechnikai tréningekre szánt órákat átcsoportosítottuk a logopédiai prevenció és a 

tehetségazonosítás terhére, ahová az óraadó viselkedéselemzőnket is szeretnénk bevonni. 

Itt továbbra is legnagyobb gond az alacsony pszichológus ellátottság (heti 4 óra). Ez a 

következő tanévben is problémát jelent majd a pszichológiai ellátás igénybevétele területén, 
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mivel a tehetséggondozásban is van feladata a pszichológusnak.  A bekerülés érkezési és 

sürgősségi szempontok alapján folyik majd (V. kompetencia, 5. szempont 1. és 2. indikátor). 

Az azonnali személyes vagy telefonos rövid tanácsadás (V. kompetencia, 4. szempont, 2. 

indikátor) után biztosan várni kell a terápiába való bekerüléshez. Célunk, hogy próbáljuk 

bővíteni a lehetőségeket.  

 

4.7 A gyógytestnevelésről: 

A gyógytestnevelés keretein belül főállású szakember intézményünknél a járásban nincs. 

Részmunkaidőben 2 kolléga fogja ellátni a feladatot az általános iskolákban 3-3 órában. A 

kapcsolattartás rendszere nem hibátlan. A kapcsolat személytelen és távoli a naprakész 

elektronikus dokumentáció szempontjából (INYR). 

 

5. A szakértői tevékenységen belüli hivatalból történő kontrollvizsgálatok éves ütemterve: 

Idén összesen 219 kontrollvizsgálati kérelem érkezett intézményünkbe. A nyáron hatályba 

lépett szakértői vélemények, a tervezett tanévben felülvizsgálatra váró gyermekek száma 29, 

így összesen 248 tervezett kontrollvizsgálatunk van jelenleg. A tervezet (1. számú melléklet) 

(V. kompetencia, 5. szempont, 1. indikátor) az alapvizsgálatok, továbbá a második és harmadik 

behívások függvényében módosulhat. 

 

6. Pedagógiai szakszolgálati team-megbeszéléseink (III. kompetencia, 1. szempont, 2. 

indikátor): 

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

megbeszéléseket. Témák rendszeresen az aktualitásokon kívül a komplex ellátásban résztvevő 

gyerekek fejlesztésének lehetőségei, a változások szükségessége, azok folyamatainak 

kialakítása, lehetőségeink a megszervezésre, továbbá a vizsgálatokkal kapcsolatos szakmai 

tapasztalatcsere (II. kompetencia, 2. szempont, 1., 2. és 3. indikátor/ II. kompetencia, 4. 

szempont, 3. indikátor/ III. kompetencia, 4. szempont, 1. és 2. indikátor). Fontos lesz továbbra 

is a prevenció lehetőségeinek folyamatos átbeszélése. 

Az év során a munkaközösségekbe új állandó képviselőket választottunk, de az a tapasztalat, 

hogy szakterületenként mindenki látogatja a saját szakmai közösségét az anyaintézményünkben 

(IV. kompetencia, 4. szempont, 1., 2. és 3. indikátor). A felelősök feladata továbbra is a 

kapcsolattartás a Székhelyintézménnyel és a tagintézményekkel, a megbeszélések 

összefoglalójának elkészítése és a többiekkel való megosztása (II. kompetencia, 5. szempont, 

1., 2. indikátor/ IV. kompetencia, 5. szempont, 3. indikátor). A feladatok vállalása és kiosztása 

a szakterület és az egyenletes terhelés figyelembevételével készült (III. kompetencia, 1. 

szempont, 1. indikátor/ V. kompetencia, 3. szempont, 1. indikátor). 

 

7. A munkaközösségek kapcsolattartói: 

 Korai fejlesztés: Csete Olga konduktor, tanító 

 Gyógytestnevelés: Bánkiné Czikkely Zsuzsanna gyógytestnevelő 

 Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: Sipos Mária Dóra logopédus 

 Tehetséggondozás: Sipos Mária Dóra logopédus 

 Logopédiai munkaközösség: Bíró Imréné logopédus 

 Nevelési tanácsadás: Székely Orsolya TANAK és ÉRTAK gyógypedagógus 

 Óvoda- és iskolapszichológia: Bencsik Mária Bernadett logopédus, pszichológus 

 SZB munkaközösség: Fekécsné Beregszászi Erzsébet TANAK gyógypedagógus 

 IÖNCS: Bencsik Mária Bernadett logopédus, pszichológus, tagintézmény-igazgató (IV. 

kompetencia, 2. szempont, 1. indikátor) 



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 229 

 
 

Az IÖNCS munkacsoport munkájában a delegált tag a tagintézmény-igazgató. A megismert 

önértékelési, minősítési és tanfelügyeleti folyamatokról, módszerekről és eszközökről 

rendszeresen tájékoztatja a kollégákat a munkarendi értekezleteken (III. kompetencia, 1. 

szempont, 1. indikátor). Az önértékelés elemeit folyamatosan tudatosítja a mindennapokban 

(III. kompetencia, 2. szempont, 1. indikátor). 

 

8. Továbbképzések, fórumok a 2016/2017. tanévben: 

A következő tanévben három kollégánk szeretne szakvizsgát szerezni, akiket a munkáltató 

támogatásban is részesít a tanulmányai során: 

 

Név Oktatási 

intézmény 

Szakvizsga 

típusa, 

időtartama 

Várható képzési 

napok 

Költség/félév 

Székely Orsolya ELTE BGGYK, 

vagy 

SZTE JGYPK 

(ahol indul) 

gyógypedagógus 

szakvizsga/4 

félév 

péntek-szombat 150.000.- 

Csete Olga Gál Ferenc 

Főiskola 

Pedagógiai 

Kar   5540, 

Szarvas, 

Szabadság út 4. 

tehetségfejlesztő 

pedagógus 

szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzési 

szak/4 félév 

augusztus 22-től 

1 hét, majd 

január 3-tól 1 hét 

egybefüggően 

100.000.- 

Sipos Mária 

Dóra 

Gál Ferenc 

Főiskola 

Pedagógiai 

Kar   5540, 

Szarvas, 

Szabadság út 4. 

tehetségfejlesztő 

pedagógus 

szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzési 

szak/4 félév 

augusztus 22-től 

1 hét, majd 

január 3-tól 1 hét 

egybefüggően 

100.000.- 

 

Az intézményi logopédiai munkaközösségben kialakított egységes működési és dokumentációs 

szempontok részeként egységes szűrési metódus kialakításában is megegyeztek a tagok (I. 

kompetencia, 1. szempont, 6. indikátor/ I. kompetencia, 2. szempont, 3. indikátor). A szűrést a 

Szól-e? logopédiai szűrőeljárás alapján fogják a munkatársak kialakítani, amelynek 

megismeréséhez intézményünk szakemberei képzésen vesznek részt. A Mezőtúri 

Tagintézmény szűrésben résztvevő szakemberei rendelkeznek ezzel a kompetenciával, így a 

képzés megvalósulása után vesznek részt az intézményi munkaközösség tagjaival közösen az 

alkalmazott eljárás kialakításában. 

A Logopédia Éve kapcsán a logopédus kollégák előre tervezetten Démoszthenész 

Egyesület és az MLSZSZ szakmai rendezvényeit, konferenciáját szeretnék látogatni, ám 

pontos időpontokról még nem tudunk (II. kompetencia, 5. szempont, 1. indikátor). 

Az új feladatainknak megfelelően közös megbeszélések alapján igyekeztek a kollégák a 

továbbképzési terveiket összeállítani a jövőre nézve (I. kompetencia, 5. szempont, 1. indikátor/ 

IV. kompetencia, 3. szempont, 1., 2. és 3. indikátor). Ezáltal alkalmazkodni tudunk a kliensek 

megjelenő igényeihez (I. kompetencia, 5. szempont, 2. indikátor/ IV. kompetencia, 5. 

szempont, 1. és 2. indikátor). 
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Mindenki igyekszik kihasználni a képzési napok lehetőségét, leginkább az ingyenes 

fórumokon. 

 

9. Saját műhelymunkák terve: 

A tanév során továbbra is tervezünk konzultációkat a különböző társszakmák képviselőivel, 

illetve a szülőkkel igény szerinti témákban, illetve újra megvalósítjuk a szülők visszajelzései 

alapján sikeres és szükséges programjainkat (I. kompetencia, 5. szempont, 3. indikátor): 

 

 

 

 

Ssz Tervezett 

időpont 

Program címe Célcsoportja Felelősök: IV. 

kompetencia, 

1. szempont, 1., 

2. indikátor) 

1. 2016. október 10. Szakmai nap a logopédiai 

ellátásról, prevenciós 

terveinkről. 

 

szülők és kollegák Bíró Imréné, 

Sipos Mária 

Dóra, 

Józsáné 

Gombos Katalin 

2. 2016. november 

7. 

Szakmai nap a 

tehetségazonosításról és 

gondozásról. 

szülők és kollegák Sipos Mária 

Dóra, Csete 

Olga 

3. 2016. december 9. Mikulás ünnepség a korai gondozottaink Csete Olga, 

Fekécsné 

Beregszászi 

Erzsébet 

4. 2016. február 20. Társ-szolgálati konferencia a korai fejlesztésben 

velünk közösen 

munkálkodó 

partnereink 

Csete Olga, 

Székely Orsolya 

5. 2016. április 21. Játékos kavalkád III. a korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek 

és családjaik 

Székely 

Orsolya, 

Fekécsné 

Beregszászi 

Erzsébet 

6. 2016. május 26. Víz-party III. a korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek 

és családjaik 

minden 

munkatárs 

 Többletkötelezett

ség vállalás forrás 

függvényében: 

   

7. 2016. június 8. Szakmai fórum a járás nevelési és 

oktatási 

intézményeinek 

vezetői és fejlesztői 

Bencsik Mária 

Bernadett (V. 

kompetencia, 6. 

szempont, 1. és 

2. indikátor) 
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8. 2016. június 9. Hajókirándulás korai fejlesztésben 

részesülő családjaink 

Bencsik Mária 

Bernadett (V. 

kompetencia, 6. 

szempont, 1. és 

2. indikátor) 

 

 2016. október 10. - Szakmai nap szülők és kollegák számára a logopédiai ellátásról, 

prevenciós terveinkről. Erre a programra a Logopédia Éve kapcsán megvalósítandó új 

terveink miatt nagy szükség van. A téma nem új, hanem valódi szakmai és szülői igény 

is indokolja. Reméljük, hogy hosszabb távon meghozza gyümölcsét ez a tevékenység. 

 2016. november 7.– Szakmai nap szülők és kollegák számára a tehetségazonosításról 

és gondozásról. A főbb témák a helyi tevékenységünk és terveink bemutatása, 

azonosítási szempontok és együttműködési lehetőségek. 

 2016. december 9. – Mikulás ünnepség a korai gondozottaink számára a 

tagintézményben. Nagyon sikeres volt ez a rendezvényünk tavaly, amelyen a támogatóink 

által felajánlott ajándékcsomagokat oszthattuk szét, így szeretnénk ebből hagyományt 

teremteni. 

 2016. február 20. - Társ-szolgálati konferenciát már hagyományosan a korai 

fejlesztésben velünk közösen munkálkodó partnereink számára szervezzük a további 

hatékony együttműködés megerősítése okán. Az előző évek bebizonyították, hogy 

elengedhetetlen az ilyen formájú konzultáció a kliensek érdekében. Meghívjuk a 

védőnőket, gyermekorvosokat, Mezőtúr városának Önkormányzatát, a bölcsődei 

gondozókat, az óvónőket és a családsegítő szolgálat szakembereit. Kívánjuk megerősíteni 

a tartós együttműködés szándékát. Téma a korábbi tapasztalatok, illetve a további 

hatékony együttműködés, aktualitások megbeszélése. Legfőbb célunk ezen a területen is 

a korai felismerés, a minél hamarabbi szakemberhez kerülés a fejlődés támogatása 

érdekében. 

 2016. április 21. - Játékos kavalkád III. című program folytatása a korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek és családjaik számára több célt szolgál majd. Az előadások révén 

lehetőséget ad a szülőknek, hogy betekintést nyerjenek gyermekeik fejlesztésének 

lehetőségeibe, kérdezzenek, tájékozódjanak, új eszközöket ismerjenek meg; másrészt 

gyermekeiket új élményekhez juttathatják az újabb módszerek és eszközök megismerése 

által. A sok lehetséges módszer közül a szakemberek olyanokat szeretnének bemutatni, 

amelyek településünkön vagy a környéken elérhetők. 

 2016. május 26.– Már szintén hagyományosan Víz-party III. címmel családi napot 

tervezünk a korai gondozottaink és szüleik számára ismét a vízparti helyen fekvő 

Matula-házaknál. Ez egy igazi felszabadult évzáró program a családok, a szakemberek és 

a segítőink számára is, ahol kötetlenebbül szórakozhatunk és lehetünk együtt, mint a 

beosztott mindennapokban. 

 Programjaink nagy népszerűségnek örvendenek, azokról a helyi újság és kistérségi 

televízió időnként beszámol. Ezzel nő Tagintézményünk ismertsége és népszerűsége (V. 

kompetencia, 4. szempont 2. indikátor). 

 

11. A többletkötelezettség vállalás keretében két programot szeretnénk megvalósítani: 

 2016. június 8. - Szakmai fórumot szeretnénk a járás nevelési és oktatási 

intézményeinek vezetői és fejlesztői számára, amelyen tavaly is szép számmal 

megjelentek a szakemberek. Összefoglalóan bemutatjuk a megyei és tankerületi működés 

rendszerét, pontosítottuk a vizsgálatokra és az ellátásba kerülés módját, valamint szakmai 
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tapasztalatcsere is zajlik a program zárásaként. Reméljük, lesz módunk erre a hasznos 

napra ebben a tanévben is. 

 2016. június 9. - szintén különjáratos hajókirándulásra szeretnénk elvinni az idén korai 

fejlesztésben részesülő családjainkat a városi kikötőből a Hortobágy-Berettyó 

főcsatornán. Ez a program igazi meglepetés volt mindannyiunk számára. Kicsit izgultunk, 

hogyan viselik majd a gyerekek a másfél órás hajókázást, ezért bebiztosítottunk mindent, 

amit lehetett az óvatosság szempontjából. Ám az a kellemes élmény ért mindenkit – a 

szülőket is beleértve -, hogy amint megindult a hajó, az izgatott gyerekek nyugodtan és 

vidáman élték át az élménydús kirándulást, amely a közös együttlét révén igazi 

kikapcsolódást jelentett a résztvevőknek. 

 

13. Tagintézményi ügyelet tervezése: 

A tagintézményi szakmai ügyelet a nyitva tartási időben folyamatosan a kliensek 

rendelkezésére áll. A kollégák két hétre előre kerülnek beosztásra a vállalt napjaikon. Az 

ügyeletvállalás arányaiért a tagintézmény-igazgató felel. Az ügyeleti esetekről nyilvántartó 

adatlapot kell felvenni, amely a kliens alapadatait és elérhetőségeit is tartalmazza. 

 

14. A Tagintézmény nyitvatartási rendje: 

Működési rend:    Folyamatos 

Nyitva tartás:     8.00-16.00 

Tagintézményi tanévnyitó megbeszélés: 2016. szeptember 2. 9.00 

Team-megbeszélések időpontja:  Minden hétfő 13.00-14.00 

Tagintézményi értekezletek:   Minden hónap második hétfőjén 14.00-15.00 

 

15. Tervezett tanácsadás típusok: 

A következő területek foglalják össze a tervezett időszak tanácsadói feladatait: 

 pszichológiai nevelési tanácsadás, 

 gyógypedagógiai tanácsadás, 

 prevenciós jellegű logopédiai tanácsadás szülők számára, 

 tanácsadás a korai gondozottak és szüleik számára, 

 prevenciós foglalkozások óvodásoknak, 

 tanácsadás a tehetségígéretet nevelő szülők számára. 

 

16. Vezetői belső ellenőrzési terv: 

Általános szervezési keretek (V. kompetencia, 5. szempont, 1. és 2. indikátor): 

16.1 Logopédia: 

 a szűrések és részletes logopédiai vizsgálatot követően, az elkészülő órarend alapján, a 

korábbi dokumentációs rendet követve zajlik a fejlesztés  

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

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

 

16.2 Szakértői Bizottsági tevékenység: 

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

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

értesíti az intézményeket a vizsgálat időpontjáról 

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

a tervezett vizsgálatokat és utólag a megvalósulást 
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 a vizsgálaton nem megjelenteket a megadott intézményükben keressük, jelezzük a 

hiányzás tényét 

 a megvalósult vizsgálatok dokumentációi a szakértői vélemények hatályba lépésekor 

kerülnek ellenőrzésre 

 

16.3 Nevelési tanácsadás, tehetséggondozás: 

 a kliensek számára előjegyzési napló alapján biztosítunk időpontot levélben 

 a kliensek adatait Adatfelvételi lapon rögzítjük, majd a megjelenések időpontját az Egyéni 

nyilvántartási lapon vezetjük 

 hiányzás esetén orvosi vagy szülői igazolás szükséges 

 a védelembe vett gyerekek hiányzásának tényét azonnal jelezni kell a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé 

 a dokumentumok formai ellenőrzése kéthavonta zajlik a megbeszélések alkalmával 

 

16.4 Korai fejlesztés, konduktív nevelés: 

 a szakértői vélemény alapján ellátottak dokumentumainak ellenőrzése kéthavonta valósul 

meg 

 a szülők számára tartott konzultációkról, nevelési tanácsadásról külön feljegyzés készül 

szintén az Egyéni nyilvántartási lapon 

 

16.5 Gyógytestnevelés: 

 a részmunkaidős gyógytestnevelőkkel, illetve az oktatási intézmények vezetőivel 

szeptember 15-ig egyeztetünk a szakorvosi vélemények alapján ellátásban részesülők 

névsoráról, majd bekérjük az óraszámokat, létszámot és az órarendeket 

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

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

kerül sor. 

Az Educatio Kft. jóvoltából kapott asztali gép és laptop, valamint a Syngenta Kft.-től kapott 4 

használt laptop a napi munka végzése mellett átmenetileg elegendő lesz ahhoz, hogy mindenki 

naprakészen vezethesse az elektronikus dokumentációt (INYR). 

 

16.6 Éves feladatok ellenőrzésének időrendi táblázata (V. kompetencia, 5. szempont, 1. és 2. 

indikátor): 

Időszak: Terület, 

a tagintézményi 

ellenőrzés 

időpontja, 

rendszeressége: 

Tevékenység Határidő Felelős 

Augusztus Általános 

szakszolgálati 

feladatok 

ellenőrzés: 

 

 

 

augusztus 31. 

 

 

A nyári munka a 

kollegák 

véleményeinek 

összegzése, összesítése, 

értékelése (I. 

kompetencia, 2. 

szempont, 1., 2. 

indikátor). 

Logopédia: 

augusztus 

31. 

 

 

 

augusztus 

1. 

 

 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

 

tagintézmény-

igazgató,  
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Teendők: a tanköteles 

névsor bekérése az 

óvodákból és 

beleegyező 

nyilatkozatok kiküldése 

(5. kompetencia, 4. 

szempont, 1. indikátor). 

A kollégák részt 

vesznek a Szól-e 

tanfolyam után a 

szűrési eljárás 

pontosításában. 

További feladatok: 

-a szűrés 

dokumentumainak 

előkészítése, 

sokszorosítása, 

-a szűrés menetének 

beosztása, 

 

 

 

 

augusztus 

31. 

augusztus 

10. 

 

 

 

 

logopédusok 

tagintézmény-

igazgató 

Szeptember 

 

Általános 

szakszolgálati 

feladatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ellenőrzés: 

 

 

szeptember 30. 

Tagintézményi évnyitó 

értekezlet 

Az évnyitó 

megbeszélés témái: 

-az új helyszínen folyó 

munka 

-a változások és a 

működés rendjének 

ismertetése 

-a munkaközösségek 

kapcsolattartóinak 

újraválasztása 

-a munkaterv 

ismertetése, 

megbeszélése(I. 

kompetencia, 2. 

szempont, 1. indikátor) 

-adminisztrációs 

tudnivalók rögzítése 

-a szűréssel kapcsolatos 

teendők rögzítése, 

  

Munkaszervezési 

feladatok megoldása, 

helyiségek, eszközök 

felülvizsgálata, 

dokumentáció 

megnyitása, szakmai 

egyeztetések, 

órarendek elkészítése(I. 

Szeptember 

2. 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folyamatos 

tagintézmény-

igazgató, 

minden kolléga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

 

minden kolléga 
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kompetencia, 2. 

szempont, 3. indikátor). 

 

 Korai fejlesztés 

 

ellenőrzés: 

szeptember 5., 

majd havonta az 

értekezleteken a 

naplók, belívek 

felülvizsgálata 

-az ellátás órarendjének 

rögzítése, a tavalyi év 

összesítése, (I. 

kompetencia, 2. 

szempont, 3. indikátor). 

 

 

-az ellátás folytatása, 

Szeptember 

2. 

 

 

folyamatos 

konduktor 

 Konduktív ellátás 

(ellenőrzés a korai 

fejlesztés 

kontrollja 

keretében) 

-az ellátás a korai 

fejlesztés keretein belül 

valósul meg 

folyamatos konduktor 

 Fejlesztő nevelés 

(ellenőrzés a korai 

fejlesztés 

kontrolljával 

együtt) 

-jelenleg 1 gyermek 

vesz részt fejlesztő 

nevelésben 

folyamatos konduktor 

 Gyógytestnevelés 

 

 

 

ellenőrzés: 

szeptember 26-30. 

-kapcsolatfelvétel 

-az ellátásra szorulók és 

jogosultak névsorának 

összesítése 

-a gyógytestnevelő 

kollégák órarendjének 

bekérése 

-a foglalkozások 

megkezdése. 

Szeptember 

2. 

 

 

 

 

Szeptember 

12. 

tagintézmény-

igazgató 

 

gyógytestnevelők 

 Továbbtanulási és 

pályaválasztási 

tanácsadás 

Igény alapján és 

egyeztetés után ellátás a 

Székhelyintézményben. 

 szakfeladat felelős, 

intézményi 

kapcsolattartó 

 Tehetséggondozás 

 

 

 

ellenőrzés: 

szeptember 30. 

-felhívás az 

intézményeken 

keresztül a szülők felé a 

tervekről 

-a nyári programban 

résztvevő és igényüket 

jelző szülőkkel való 

kapcsolatfelvétel 

-a szülői és pedagógusi 

konzultációk 

megkezdése 

szeptember 

9. 

 

 

 

 

szeptember 

12. 

 

tagintézmény-

igazgató, 

szakfeladat felelős, 

intézményi 

kapcsolattartó 

 Logopédia 

 

 

 

-a szűrés megkezdése 

-a szűrés menete 

közben a részletes 

vizsgálatra való 

szeptember 

5. 

szeptember 

9. 

tagintézmény-

igazgató és a 

szakfeladatot ellátók 
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ellenőrzés: 

szeptember 29. 

értesítések kiküldése az 

óvodákba, hogy azok 

párhuzamosan 

megkezdődhessenek 

 

-a szűrés 

eredményeinek 

összesítése, (I. 

kompetencia, 2. 

szempont, 3. indikátor). 

 

-a várható ellátási 

létszám feltérképezése, 

-a további részletes 

logopédiai vizsgálatra 

várók névsorának 

összesítése, 

-a további vizsgálati 

beosztás elkészítése, 

értesítések kiküldése az 

óvodákba, 

-a részletes logopédiai 

vizsgálatok 

lebonyolítása: 

-órarendek 

összeállítása, az 

intézmények 

kiértesítése az ellátás 

menetéről, 

-iskolák tájékoztatása 

az elsősök önkéntes 

szűrési lehetőségéről. 

 

 

 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember 

30. 

 

 

 

szeptember 

30. 

 Nevelési 

tanácsadás 

saját 

dokumentumok 

ellenőrzése: 

szeptember 23. 

Teendők: 

-kapcsolatfelvétel az 

intézményekkel, 

pedagógusokkal, 

-a tanácsadási 

időpontok kiadása, a 

tanácsadások 

megszervezése 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

 

 Óvoda- és 

iskolapszichológia 

-kapcsolatfelvétel az 

intézményekkel, 

-tájékoztatás az ellátás 

igénybevételének 

módjáról, 

szeptember 

15. 

tagintézmény-

igazgató, 

 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

 

-az új felterjesztések 

alapján a vizsgálatok 

beosztása és az 

hétfői 

napokon 

folyamatos 

tagintézmény-

igazgató, 

szakos kollégák 
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ellenőrzés: 

minden hét 

hétfőjén 

időpontok, értesítések 

kiadása 

-BTMN kontroll 

időpontok, értesítések 

kiadása 

-kiegészítő 

pszichológiai 

vizsgálatok 

megszervezése 

Október Szakszolgálati 

általános feladatok 

ellenőrzés: 

október 28. 

-a szűrések, az ellátás 

év eleji statisztikáinak 

elkészítése 

-fejlesztési tervek, 

szakvélemények 

elkészítése 

szakterületenként(I. 

kompetencia, 2. 

szempont, 3. indikátor/ 

II. kompetencia, 3. 

szempont, 1. indikátor). 

 

 

 

október 15. 

tagintézmény-

igazgató, 

szakos kollégák 

 Korai fejlesztés 

ellenőrzés: 

október 24. 

Ellátás szakvélemény 

alapján. 

folyamatos konduktor 

 Gyógytestnevelés Ellátás orvosi javaslat 

alapján. 

folyamatos szakos kollégák 

 Tehetséggondozás -ellátás megkezdése október 3. szakos kollégák 

 Logopédia 

Óralátogatás és az 

erősségek, 

valamint a 

fejleszthető 

területek 

megbeszélése IV. 

kompetencia, 2. 

szempont, 2. és 3. 

indikátor: október 

második hetében 

-ellátás megkezdése 

logopédiai vizsgálati 

vélemény alapján, 

-iskolások 

vizsgálatának 

megszervezése szülői 

kérelem alapján, 

október 3. 

 

október 14. 

szakos kollégák 

 

tagintézmény-

igazgató 

 Nevelési 

tanácsadás 

-a tanácsadási 

időpontok kiadása, a 

tanácsadás 

lebonyolítása 

-a főbb 

problématerületek 

feltérképezése 

folyamatos pszichológus, 

pedagógus kollégák 

 Óvoda- és 

iskoapszichológia 

-tájékoztató szülőknek, 

kollegáknak előre 

egyeztetés 

alatt 

pszichológus 
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feltérképezett téma 

alapján 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

 

ellenőrzés 

folyamatosan az 

elkészült szakértői 

vélemények 

javításával és 

alapján 

-kontrollvizsgálatok, 

alapvizsgálatok és 

kiegészítő 

pszichológiai 

vizsgálatok 

párhuzamos és 

folyamatos szervezése 

és lebonyolítása 

szakmai egyeztetések 

mellett, 

 tagintézmény-

igazgató 

November Szakszolgálati 

általános feladatok 

-szakmai konzultációk 

a társintézményekkel, 

-esetmegbeszélések, 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

 Korai fejlesztés 

Óralátogatás 

november második 

hetében. 

szülőcsoport 

szervezése. 

 

 konduktor, 

pszichlógusok 

 Gyógytestnevelés statisztika bekérése (I. 

kompetencia, 2. 

szempont, 3. indikátor/ 

II. kompetencia, 3. 

szempont, 1. indikátor). 

 

november 

14. 

tagintézmény-

igazgató 

 Logopédia -ellátás 

-jelzések alapján a 

vizsgálatok 

megszervezése, 

folyamatos logopédus 

 Nevelési 

tanácsadás 

Főbb területek 

tapasztalatainak 

összesítése, szakmai 

konzultáció 

társintézményekkel, 

kollégákkal. (I. 

kompetencia, 2. 

szempont, 1., 2. 

indikátor/ II. 

kompetencia, 3. 

szempont, 1. indikátor). 

 

  

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

ellenőrzés: 

november 30. 

-vizsgálati eszközök 

rendezése, kontrollja, 

-vizsgálatok beosztása, 

szervezése, 

 szakfelelősök 

December Szakszolgálati 

általános feladatok 

-dokumentáció 

önellenőrzése, 

december 

12. 

tagintézmény-

igazgató, 
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-rövid 

gyakorlóanyagok 

összeállítása az 

ellátottak számára a téli 

zárás idejére 

-önértékelés 

 

december 

16. 

szakfeladatot ellátók 

 Korai fejlesztés -szakmai konzultáció a 

több kolléga által 

közösen gondozott 

gyerekekről, 

 szakos kollégák 

 Logopédia -aktuális kérdések 

alapján szülői 

tájékoztatás a fejlesztés 

otthoni támogató 

lehetőségeiről 

 logopédusok 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

-a vizsgálatok szakmai 

tapasztalatainak 

megbeszélése, 

-vizsgálatok beosztása, 

szervezése, 

 szakos kollégák 

Január Szakszolgálati 

általános feladatok 

ellenőrzés minden 

tevékenységi 

területen: 

január 31. 

Statisztikai összesítések 

elkészítése 

szakfeladatonként, 

aktuális tapasztalatok 

megbeszélése 

Január 27. tagintézmény-

igazgató, 

szakfeladatot ellátók 

 Korai fejlesztés -az ellátás félévi 

tapasztalatainak, 

nehézségeinek 

áttekintése 

Január 27. konduktor 

 Gyógytestnevelés Statisztikák, 

jellemzések megírása. 

(I. kompetencia, 2. 

szempont, 3. indikátor/ 

II. kompetencia, 3. 

szempont, 1. indikátor). 

 

Január 29. szakfeladatot ellátók 

 Továbbtanulási és 

pályaválasztási 

tanácsadás 

Munkaközösségi 

kollégák félévi 

beszámolója a 

tagintézmény 

munkatársai számára(I. 

kompetencia, 2. 

szempont, 3. indikátor). 

 

Január 30. szakfelelős 

 Tehetséggondozás Munkaközösségi 

kollégák félévi 

beszámolója a 

Január 30. szakfelelős 
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tagintézmény 

munkatársai számára(I. 

kompetencia, 2. 

szempont, 3. indikátor). 

 

 Logopédia Gyors statisztika 

elkészítése az aktuális 

állapotról (II. 

kompetencia, 3. 

szempont, 1. indikátor). 

Január 31. szakos kollégák 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

Vizsgálatok 

látogatása terve a 

hónap második 

hetében. 

-iskolaérettségi 

vizsgálatok 

előkészítése, 

-várható létszám 

feltérképezése, 

-tesztek felülvizsgálata, 

Január 26. tagintézmény-

igazgató, 

pedagógusok 

Február Szakszolgálati 

általános feladatok 

dokumentáció 

ellenőrzése 

minden 

tevékenységi 

területen: február 

27. 

  tagintézmény-

igazgató 

 Korai fejlesztés -ellátás, 

-konzultáció a közösen 

gondozott gyerekekről, 

(I. kompetencia, 1. 

szempont, 3., 4. 

indikátor). 

 

folyamatos konduktor 

 Fejlesztő nevelés Aktuális állapot 

felmérése az ellátási 

területen. 

 konduktor 

 Gyógytestnevelés -szakmai konzultáció 

az intézményben 

február 28. konduktor 

 Logopédia 

Óralátogatások a 

hónap második 

hetében. 

-jellemzések 

elkészítése az 

ellátottakról, (I. 

kompetencia, 2. 

szempont, 3. indikátor). 

 

február 28. logopédusok 

 Nevelési 

tanácsadás 

-beszámoló a 

munkaközösségek 

tevékenységéről, (I. 

kompetencia, 2. 

szempont, 3. indikátor). 

Február 28. szakfelelős 
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-szakmai konzultáció a 

kollégákkal 

 Óvoda- és 

iskolapszichológia 

-tanácsadás 

megszervezése a 

pedagógusok számára 

Február 24. pszichológusok 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

Iskolaérettségi 

vizsgálatok 

megszervezése, 

lebonyolítása, szakértői 

vélemények 

elkészítése. 

folyamatos tagintézmény-

igazgató, szakos 

kollégák 

Március Szakszolgálati 

általános feladatok 

-minden szakterületen a 

fejlesztési tervek 

értékelése, és a 

folyamatos ellátás 

biztosítása, 

 szakfelelősök 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

-statisztika elkészítése 

az iskolaérettségi 

vizsgálatokról, 

Március 31. tagintézmény-

igazgató, minden 

kolléga 

Április Szakszolgálati 

általános feladatok 

-közös megbeszélések 

szervezése az 

intézmények 

pedagógusaival 

előzetes felmérés 

alapján a felterjesztett 

gyerekekről, tanulókról 

 tagintézmény-

igazgató 

 Nevelési 

tanácsadás 

-konzultáció az 

esetekről, 

kapcsolattartás a 

társintézményekkel 

 pedagógusok 

 Óvoda- és 

iskolapszichológia 

-prevenciós tájékoztató 

szülőknek előre 

feltérképezett 

témakörben 

Április 20. pszichológusok 

Május Korai fejlesztés 

Óralátogatások a 

hónap második 

hetében. 

-a nyári ellátási rend 

megtervezése 

május 26. konduktor 

 Logopédia -fejlesztési tervek, 

jellemzések módosítása 

szükség esetén 

-a nyári ellátási rend 

megtervezése 

május 26. logopédusok 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

 

-a szabadságok 

összesítése, 

szabadságolási előzetes 

tervezés, 

Május 31. tagintézmény-

igazgató 
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-ügyeleti rend tervezése 

-a nyári vizsgálati rend 

megtervezése 

Június Szakszolgálati 

általános feladatok 

dokumentáció 

ellenőrzése 

minden 

tevékenységi 

területen: június 

16. 

-tanéves összesítő 

statisztikák elkészítése 

szakterületenként 

-dokumentáció 

rendezése 

-minden 

munkaközösség 

beszámolójának 

elkészítése 

folyamatos szakos kollégák 

 Korai fejlesztés -nyári órarendről való 

tájékoztatás a szülők 

felé 

 szakos kollégák 

 Gyógytestnevelés -névsor, változások 

jelentése, 

-ellátás lezárása 

Június 16. szakos kollégák 

 

 

 Logopédia -névsor, változások 

jelentése, 

-nyári órarend 

összeállítása, 

tájékoztatás a szülők 

felé 

 logopédusok 

 Nevelési 

tanácsadás 

-jellemzések 

elkészítése, 

-nyári gondozás 

megtervezése 

Június 16. szakos kollégák 

 Óvoda- és 

iskolapszichológia 

-esetleges igények 

összesítése, 

-esetmegbeszélés 

Június 16. szakos kollégák 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

-nyári vizsgálati rend 

kialakítása a 

szabadságolásokkal 

összhangban 

Június 16. pszichológusok 

Július Szakszolgálati 

általános feladatok 

-dokumentációk, 

statisztikák rendezése, 

-tesztek, eszközök 

felülvizsgálata, 

 pszichológusok 

 Korai fejlesztés -összehangolt nyári 

ügyeleti ellátás 

 konduktor 

 Logopédia -összehangolt nyári 

ügyeleti ellátás 

 logopédusok 

 Nevelési 

tanácsadás 

-összehangolt nyári 

ügyeleti ellátás 

 pszichológusok 

 Szakértői 

bizottsági 

feladatok 

-nyári vizsgálati rend 

kialakítása a 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 
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szabadságolásokkal 

összhangban 

 

16.7 Logopédiai szűrési és részletes logopédia vizsgálati ütemterv 2016/2017. tanév 

Nap Intézmény neve, címe: Dátum: Szakember: Fő 

gyermek 

1-3. 

 

Szűrés 

Túrkevei Óvodai Igazgatóság és 

Bölcsőde 

5420 Túrkeve, Széchenyi u. 11. 

09.05-

07. 

Józsáné Gombos 

Katalin 

Bíró Imréné 

Sipos Máris Dóra 

97 

4-5. Kaszap Nagy István Református 

Általános Iskola és Óvoda 

5420 Túrkeve, Mátyás kir. utca 3. 

09.08-

09. 

Józsáné Gombos 

Katalin 

 

19 

4-5. Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium és Szakközépiskola, 

Általános Iskola és Óvoda 

5400 Mezőtúr,  

09.08-

09. 

Bíró Imréné 

 

20 

4. Mezőtúri Városi Óvodák 

5400 Mezőtúr, 

Százszorszép Óvoda 

09.08. Sipos Máris Dóra 6 

5. Mezőtúri Városi Óvodák 

5400 Mezőtúr, Vásár út 37. 

Harmatcsepp Óvoda 

09.09. Sipos Máris Dóra 9 

6. Mezőhéki Óvoda 

5453 Mezőhék, Mártírok út 9/b. 

09.12. Bíró Imréné 

 

4 

7. AMK Kétpói Napköziotthonos Óvoda 

5411 Kétpó, Ond Vezér út 26.  

09.13. Bíró Imréné 

 

4 

8. Mezőtúri Városi Óvodák 

Mesterszállás, Szabadság út 9. 

Bocsoda Óvoda 

09.14. Bíró Imréné 

 

3 

6-8. Mezőtúri Városi Óvodák 

5400 Mezőtúr, Zrínyi út 1. 

Csoda-vár Óvoda 

09.12-

15. 

Józsáné Gombos 

Katalin 

Sipos Máris Dóra 

58 

9-10-

11. 

Mezőtúri Városi Óvodák 

5400 Mezőtúr, Földvári út 61. 

Gyermek-kert Óvoda 

09.15-

16. 

09.19. 

Bíró Imréné 

 

22 

9.  Mezőtúri Városi Óvodák 

5400 Mezőtúr,  

Mesekert Óvoda 

09.15. Sipos Máris Dóra 3 

9-20. 

Részlet

es 

Mezőtúri Tagintézmény 09.15-

30. 

Józsáné Gombos 

Katalin 
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10-20. 

Részlet

es 

Mezőtúri Tagintézmény 09.16-

30. 

Sipos Máris Dóra  

12-20. 

Részlet

es 

Mezőtúri Tagintézmény 09.17-

30. 

Bíró Imréné  

 09.29-30-án délután a kötött 

munkaidőben logopédiai team, az 

ellátások beosztásáról. 

2016. október 3-án megkezdődik a 

logopédiai ellátás. 

  245 

gyermek 

szűrése 

 

17. Tehetséggondozási és tehetségfejlesztési terv a 2016/2017. tanévre 

A rendeletben felsorolt intézményi feladatok közül tagintézményünkben is bővíteni fogjuk a 

tehetségazonosítás és gondozás során végzett munkát. Szakember hiányában eddig nem vagy 

kevéssé tudtuk ezt a tevékenységet folytatni, most alacsony óraszámban ugyan, de több 

területen tervezzük a tennivalókat. 

A 2015/2016. tanév végére, a nyári időszakra megterveztünk és megvalósítottunk egy korábbi 

elképzelésünket, amely szerint a szülők, illetve a pedagógusok által valamely területen 

tehetségesnek gondolt gyerekeknek csoportos, tematikus foglalkozásokat szerveztünk most 

nagycsoportos óvodások számára, amelyeket követően a szülőket tanácsadásban részesítettük 

a mindennapokhoz. A négy napon át tartó program címe: Okoskaland Támogató Napok. 

Tartalmában ez az általános képességeken felül speciális képességterületek játékos felmérését 

jelentette, mint a nyelvi, emlékezeti, gondolkodási, mozgásos, zenei és szociális készségek. Cél 

egy rövid összefoglaló tanácsadás nyújtása volt a szülők számára, valamint a képességterületek 

és a személyiség fejlődésének támogatása. A programnak sikere volt, a szülők igénylik a 

további együttműködést. Tehetséggondozó és fejlesztő munkánkat ezért erre is tervezzük 

építeni. 

A tanév során olyan folyamatot valósítunk meg, amely a kollégák részéről egyedi feladatkörrel 

támogatja a tehetséggondozás intézményi megvalósulását, munkamegosztásra, kooperációra, 

szakmai team-munkára alapoz. 

 

17.1 Az ellátás igénybevétele: 

Az önkéntes ellátás igénybevételére jelentkező szülők és gyerekek részt vesznek majd egyéni 

és csoportos foglalkozásokon, üléseken a képesség igényeiknek megfelelően. A gyerekeket az 

intézményeken keresztüli felhívással, konzultációkkal, személyes szülői jelentkezés, kérés 

alapján fogadjuk. 

 

17.2 A tehetségígéret azonosítása: 

Ezt követi egy egyéni állapotfelmérés, szülői konzultáció, megfigyelés, pedagógus konzultáció 

és tesztek felvétele (4 alkalom). Az intézményi programunkba történő felvételi javaslattétel 

után az ellátást a Tagintézményben szervezzük meg (heti 1 alkalom), illetve irányítjuk a 

megfelelő támogató helyre a gyermeket. 

 

17.3 Az azonosítás, így a javaslattétel szempontjai: 

Tehetségesnek azok tekinthetők, akik átlagon felüli általános és/vagy valamely területen 

megjelenő speciális képességgel, a feladat iránti tartós és stabil motivációval, valamint magas 
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szintű kreativitással rendelkeznek. Ennek következtében magas szintű teljesítményre képesek 

az élet valamely tevékenységi területén. 

Az átlag feletti általános képességek közé tartozik a magas szintű elvont gondolkodás, a fejlett 

anyanyelvi képességek, a jó memória, a hatékony információfeldolgozási stratégiák. A speciális 

képességek a nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-

interperszonális és az intraperszonális terület. 

Mivel a tehetség kibontakozásához szükség van a szűkebb (család) és a tágabb (óvoda, iskola) 

segítő közreműködésére, ezért a kollégák feladata lesz beépíteni a kapcsolattartást a gyermekek 

szüleivel és pedagógusaival, és a megfigyelést a mindennapi oktatási-nevelési környezetben. 

 Módszerek (protokoll alapján): 

- önjellemző kérdőív gyermekek számára  

- tulajdonságlista szülők számára 

- pedagógiai profil a kreativitás tehetségterület azonosításához 

- viselkedésellenőrző lista tanulói motiváció összegzéséhez 

- összegző szempontrendszer a művészi képességek tehetségterület azonosításához 

- szempontrendszer az alulteljesítő, hátrányos helyzetű tehetséges tanulók 

azonosításához 

- a tehetség megfigyelése a kulturálisan hátrányos helyzetben levő tanulóknál 

(művészetek tehetségterület) 

- tesztek (intelligencia tesztek, rajztesztek, személyiségtesztek) 

 

17.4 Az ellátásban a gyerekekkel a speciális képességek alapján a megfelelő kompetenciájú 

szakember foglalkozik 4 hónapra tervezett fejlesztési terv alapján: 

 nyelvi képességek- logopédus, 

 észlelés, gondolkodás, emlékezeti funkciók, figyelem – gyógypedagógusok, 

 zenei képességek – gyógypedagógus (aki ének-zene szakos tanár is), 

 mozgás – gyógypedagógus szakirányú fejlesztő továbbképzéssel, 

 személyiségfejlesztés – pszichológus, viselkedéselemző. 

A nyári programunk folytatásaként a jelenleg jelentkező szülők és gyermekek létszáma alapján 

most heti 10 órát  tudunk erre a tevékenységre átcsoportosítani a szakértői és a logopédiai ellátás 

terhére. A program jó visszhangját követő további előzetes igények alapján ez kevésnek tűnik, 

ám a többi tevékenységi terület működésének veszélyeztetése nélkül ez nem növelhető jelenleg. 

 

18. A tehetséggondozás szakszolgálati intézményi feladatai közül így kiemelhető helyi szinten: 

 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 

(szakemberhiány miatt ez fontos terv, a megvalósulás ennek függvénye), 

 Tanácsadás a szülőnek, 

 Konzultáció a pedagógus részére, 

 Közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése, 

 Bemeneti és kimeneti mérések elvégzése. 
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19. Kontrollvizsgálatok ütemterve a 2016/2017. tanévre 

Dátum Intézmény neve Címe Fő 

összesen 

október 

1.hét 

Szent István Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda 

5400 Mezőtúr, Szabadság 

tér 1. 

3 

október 

1.hét 

Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium és Szakközépiskola, Általános 

Iskola és Óvoda 

5400 Mezőtúr, Kossuth út 

2. 

8 

október 

2.hét 

AMK Kétpói Óvoda 5411 Kétpó, Ond Vezér út 

26. 

1 

október 

2.hét 

Kaszap Nagy István Református Általános 

Iskola és Óvoda  

5420 Túrkeve,  

Kossuth út 15.  

6 

október 

2-3.hét 

Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 

11. 

5 

október 

3-4.hét 

novem-

ber 

1-2.hét 

Mezőtúri Városi Intézmény-Csoda-Vár 

Központi Óvoda 

5400 Mezőtúr, Zrínyi út 1. 25 

novem-

ber 

2-3.hét 

Mezőtúri Ált. Isk. és AMI Kossuth L. 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 

5400 Mezőtúr, Kossuth 

Lajos utca 82. 

14 

novem-

ber 

3-4.hét 

decem-

ber 

1-2.hét 

január 

1.hét 

Mezőtúri Ált. Isk. és AMI Kossuth L. 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 

5400 Mezőtúr, Rákóczi út 

40. 

40 

január 

2-3.hét 

Mezőtúri Ált. Isk. és AMI Kossuth L. 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 

5400 Mezőtúr, Újváros 

XIII. utca 12. 

14 

március 

2-3-

4.hét 

Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 5420 Túrkeve,  

Petőfi tér 6. 

26 

április 

1-2-

3.hét 

Szent István Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda 

5400 Mezőtúr, Szabadság 

tér 1. 

27 

május 

1-2.hét 

Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium és Szakközépiskola, Általános 

Iskola és Óvoda 

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 

6. 

24 

május 

3.hét 

Kaszap Nagy István Református Általános 

Iskola és Óvoda 

5411 Kétpó, Almásy tér 2. 3 

május 

3.hét 

Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka 

Gimnáziuma és Szakközépiskolája 

5400 Mezőtúr, Dózsa 

György út 17. 

6 

május 

3-4.hét 

Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium és Szakközépiskola, Általános 

Iskola és Óvoda 

5400 Mezőtúr, Kossuth út 

2. 

4 
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május 

4.hét 

június 

1.hét 

Karcagi Szakképzési Centrum Szakiskolája 

és Kollégiuma 

5400 Mezőtúr, Földvári u. 

8. 

10 

június 

1.hét 

Karcagi Szakképzési Centrum Ványai 

Ambrus Gimnáziuma és Szakközépiskolája 

5420 Túrkeve, József Attila 

u. 23. 

2 

június 

1.hét 

Székács Elemér Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 

Kollégium 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 50. 

1 

június 

2-3-

4.hét 

Nyáron hatályba lépett szakértői 

véleménnyel rendelkező gyermekek 

vizsgálata. 

 29 

 Összesen:  248 

Az alapvizsgálatok, továbbá a második és harmadik behívások függvényében a tervezet módosulhat. 

 

VIII.7.A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény  

Gleviczky Marianna  

tagintézmény-igazgató 
 

1. Pedagógiai szakszolgálati általános célok: 

 A szakszolgálathoz segítségért forduló gyermekek, tanulók, családok, köznevelési 

intézmények, pedagógusok számára olyan szakszerű segítség nyújtása, ami hozzásegíti 

őket problémáik egyedi, sajátos megoldásához.  

 

2. Pedagógiai szakszolgálati tagintézményi speciális célok: (1. A tagintézmény pedagógiai 

szakszolgálati tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Munkacsoportok-team rendszer racionalizálása (2. a tagintézmény folyamatos 

változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Szakemberek kijárásának (külső helyszínre) csökkentése szakember leterheltség 

csökkentésére ahol lehet, a szülők még aktívabb bevonása (home-training gyakorlatának 

terjesztése) (2. a tagintézmény folyamatos változásának, fejlődésének stratégiai vezetése 

és operatív irányítása 5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása,) 

 Team-diagnosztika bevezetése logopédiai ellátásban, nevelési tanácsadásban (2. a 

tagintézmény folyamatos változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Team- terápia bevezetése a korai fejlesztés, nevelési tanácsadás és logopédiai ellátásban 

(2. a tagintézmény folyamatos változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Kihelyezett nevelési tanácsadás iránti igény felkeltése a járási településeken (3. Önmaga 

stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Korai fejlesztésben együttműködés kiépítése (szomatopedagógiai fejlesztés 

hydrotherápiás elemekkel) a Martfű-i uszodával (2. a tagintézmény folyamatos 

változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Eszközpark bővítése, az elhasználódott eszközök lecserélése (5. a tagintézmény stratégiai 

vezetése és operatív irányítása) 
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 A szakmai teamekre a részfoglalkoztatott és megbízással dolgozó kollégák aktív 

bevonása (2. a tagintézmény folyamatos változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és 

operatív irányítása) 

 

3. A pedagógiai szakszolgálati tagintézmény rövid bemutatása 

A pedagógiai szakszolgálati tagintézmény általános, a tanév során megvalósítandó feladatai: 

(1. A tagintézmény pedagógiai szakszolgálati tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése 

és operatív irányítása) 

 A jelentkezett és befogadott pedagógusok minősítésének korrekt lebonyolítása, (4. mások 

stratégiai vezetése és operatív irányítása5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 

 Munkacsoportok átalakítása, teamek rendszerének hozzáigazítása (2. a tagintézmény 

folyamatos változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Az önértékelési csoport által kijelölt feladatok maradéktalan elvégzése, (4. mások 

stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 

 Külső helyszíni ellátások visszaterelése a tagintézmény ügyviteli telephelyének épületébe 

(4. mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. a tagintézmény stratégiai vezetése 

és operatív irányítása) 

 Team diagnosztika módszerének kialakítása helyi szinten a logopédiai ellátásban, 

nevelési tanácsadásban (2. a tagintézmény folyamatos változásának, fejlődésének 

stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 

 Kettős csoport vezetés (több szakember együttes/egyidejű jelenlétével) alkalmazása korai 

fejlesztés, nevelési tanácsadás és logopédiai ellátásban, (2. a tagintézmény folyamatos 

változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai 

vezetése és operatív irányítása) 

 Szakmai közösség összetartó erejének további megszilárdítása, (3. Önmaga stratégiai 

vezetése és operatív irányítása 4. mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. a 

tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Kreativitás kibontakoztatásának támogatása, (4. mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Együttműködés az Intézmény többi tagintézményével, a telephellyel, (4. mások stratégiai 

vezetése és operatív irányítása 5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Egyenlő arányú teherviselés, feladatok differenciált leosztása, szakmai felelősség 

hangsúlyozása, (5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Egymástól tanulás szemléletének alkalmazása, (4. mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 

 Új eszközök igénylése, (5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 aktuális jogszabályi elvárásoknak megfelelés. (5. a tagintézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása) 

 

4. Munkacsoportok: (1. A tagintézmény pedagógiai szakszolgálati tevékenység/tanulás és 

tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 

 Pszichológusi (vezető: Szabó Anita pszichológus, szakmai vezető) 

 Gyógypedagógusi (Pásztor Tiborné Parádi Emőke gyógypedagógus, 

tagintézményigazgató-helyettes) 
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 Fejlesztő-terápiás (vezető: Nieberlné Sági Mónika logopédus) 

 A gyógytestnevelés (vezető: Rózsa Józsefné gyógytestnevelő) 

 Ügyviteli (Turóczi Béláné) 

 

5. Szervezeti kommunikáció, team-rendszer: (1. A tagintézmény pedagógiai szakszolgálati 

tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása. 2. a tagintézmény 

folyamatos változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga 

stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. a 

tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Meeting minden hónap első hétfőjén 13.00-14.00 

 Munkacsoport team-ek: 

- vezeti: munkacsoport vezető 

- ideje: minden héten kedden 13.00-15.00 

 Vezetői team (tagintézmény-vezetői tanács) minden héten kedden 10.30-12.30 

- vezeti: tagintézmény-igazgató 

6. Személyi feltételek (1.sz. melléklet szerinti bontásban)* (4. mások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása) 

 álláshely 

2016/17. tanév Rendelkezésre álló főállás teljes                 40+1 

Gyógytestnevelésben részfoglalkoztatott 11* 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott 8* 

Betöltetlen álláshely 1 

Pedagógiai munkát segítő munkakör (nem pedagógus) 5+1 

Mindösszesen: 60+4 fő 

Technikai (ISZ dolgozók 2016.12.31-ig): gondnok, takarító, 

portás, udvaros-karbantartó 

4 

                                                                                                            *tervezett adat 

7. Feladatellátáshoz kapcsolódó települések  

1. Szolnok 

2. Martfű 

3. Rákóczifalva 

4. Tószeg 

5. Szajol 

6. Besenyszög 

7. Rákócziújfalu 

8. Tiszajenő 

9. Nagykörű 

10. Kőtelek 

11. Tiszavárkony 

12. Tiszasüly 

13. Vezseny 

14. Hunyadfalva 

15. Csataszög 

 

7. Nyitva tartás rendje: naponta 8.00-18.00, (reggel 7.00-8.00, valamint délután 16-19.00 között 

portaszolgálaton üzenetfelvételre van lehetőség) 

 

8. A tagintézményben tervezett főbb programok, rendezvények, csapatépítés 

 2016. szeptember-október szűrések (logopédiai; Szól-e? szűrőeljárás és alapvizsgálat 

használatával) (5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 2016. nov-dec. tehetséges gyermekek számára hirdetett III. Rajzverseny (3. Önmaga 

stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 

 2016. november bemutató óra tartása - Mellkas deformitások - tölcsérmell, tyúkmell 

gyakorlatai (1. A tagintézmény pedagógiai szakszolgálati tevékenység/tanulás és tanítás 

stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 
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 2016. nov. 25. Intézményvezetői Fórum (óvoda vezetők részére) (1. A tagintézmény 

pedagógiai szakszolgálati tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítása, 5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 2016. dec. Télapó ünnep a dolgozók gyermekei és unokái számára (3. Önmaga stratégiai 

vezetése és operatív irányítása 4. mások stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 2016. dec. Karácsonyi megemlékezés (3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 4. mások stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 2016. februártól szülősegítő program: Hogyan neveljük tehetséges gyermekünket? (1. A 

tagintézmény pedagógiai szakszolgálati tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése 

és operatív irányítása 5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 2017. márc. IV. Bowling verseny (3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. 

mások stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 2017. március információs füzet készítése szülőknek (4. mások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 2017. április neuropszichológiai előadás (meghívott előadóval) (1. A tagintézmény 

pedagógiai szakszolgálati tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 

 2017. április Sport délután (3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. mások 

stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 2017. május Családi Játszóház (2. a tagintézmény folyamatos változásának, fejlődésének 

stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 

 2017. május Belső továbbképzés (kihelyezett helyszínen) (1. A tagintézmény pedagógiai 

szakszolgálati tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása, 4. 

mások stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 2017. jún. Pedagógus Nap (3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. mások 

stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 2017. június Tapasztalat csere (1. A tagintézmény pedagógiai szakszolgálati 

tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. a tagintézmény 

stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 2017. június-július nyári táborok (1. A tagintézmény pedagógiai szakszolgálati 

tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. a tagintézmény 

folyamatos változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. a 

tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 2017. augusztus Játéknap (sajátélmény) (1. A tagintézmény pedagógiai szakszolgálati 

tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga 

stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 

 

9. Vezetői ellenőrzés: (1. A tagintézmény pedagógiai szakszolgálati tevékenység/tanulás és 

tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása, 4. mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

Az 2. sz. melléklet szerinti ütemezésben történik a tagintézmény-igazgató által végzett 

ellenőrzés. Mivel a szakértői vélemények, vizsgálati vélemények, naplók nyitása, zárása és 

ellenőrzése folyamatos, így azok ütemezése külön nem kerül a tervezésbe. A szakértői 

vélemények kiadását megelőzően a tankerületi szakértői bizottság vezetéséért felelős 

tagintézmény-igazgató helyettes ellenőrzi az elkészült véleményeket, jegyzőkönyveket, 

vizsgálati dokumentumokat.  
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A tanév során kiemelt vezetői feladat a járási településekre kihelyezett nevelési tanácsadás 

keretében végzett pszichés gondozás tárgyi feltételeinek (helyiség) ellenőrzése, valamint a 

külső helyszíneken végzett egyéb ellátások körülményeinek megtekintése, szükség esetén 

vezetői intézkedéssel a feltételek javításának kezdeményezése.  

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés készül, valamint az érintettekkel az ellenőrzés 

lezárását követő munkacsoport team keretében kerül ismertetésre annak eredménye, 

tapasztalatai, az esetleges változtatások szükségessége. 

 

10. Tankerületi Szakértői Bizottság 

Vezeti: Pásztor Tiborné Parádi Emőke tagintézmény-igazgató helyettes (4. mások stratégiai 

vezetése és operatív irányítása, 5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

A tankerületi szakértői bizottságot az igazgató-helyettes vezeti, a vizsgálatok ütemezését a 3. 

sz. melléklet tartalmazza.  

 

10.1 Személyi feltételek: 

 Fő Óraszám 

pszichológus 4 40 

gyógypedagógus 7 60 

A Tankerületi Szakértői Bizottság 2016.09.01-től nem működik önálló munkacsoportként, 

mivel a kollégák osztott óraszámban nevelési tanácsadásban is dolgoznak. 

 

11. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása ellátása: (1. A tagintézmény 

pedagógiai szakszolgálati tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítása. 2. a tagintézmény folyamatos változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. mások stratégiai 

vezetése és operatív irányítása 5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

A 2016/2017-es tanév indulásakor a Tagintézmény rendelkezik olyan szakemberrel (1 fő), aki 

a jogszabályban és a protokollban megfogalmazott (2.2, 5.) tehetséggondozó koordinátor lehet: 

pedagógus tehetségfejlesztő szakirányú végzettséggel. (15/2013.(II.26.) EMMI Rendelet 6. sz. 

melléklet).  

Fontos számunkra, hogy elinduljon a Tagintézményben a kiemelten tehetséges gyermekek, 

tanulók gondozásának pedagógiai szakszolgálati feladatellátása.  

 

11.1 Cél: a feladat fokozatos bevezetése a szakszolgálati ellátásba 

 

11.2 2016/2017-es tanév fő célkitűzése: 

 szemléletváltozás elindítása: a tehetség fogalmának „más” jellegű megközelítése, 

értelmezése (pszichológiai és pedagógiai irányok közelítésével) 

 tehetségtámogatás formáinak kialakítása (gyermekek/tanulók, szülők számára) 

 szakszolgálati feladatok egységben kezelésével olyan támogató rendszer kiépítése, ami a 

személyiséget komplexen közelíti meg 

 

11.3 Megvalósítandó feladatok: 

 Kreativitást kibontakoztató korai tehetség felismerés támogatása - III. Rajzverseny 

 Önismereti csoport szervezése (folyamatosan, igénytől függően) - tehetséges 

kamaszoknak 

 Szülősegítő program szervezése (tematikus programsorozat) - Hogyan neveljük 

tehetséges gyermekünket? 
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Időszak Tevékenység Tartalmi leírás Felelős 

2016. 11. hó-

12. hó 

III. 

Rajzverseny 

Kreativitást kibontakoztató korai tehetség 

felismerés támogatása három korcsoportban: 

I. kategória óvodások (4-7 évesek) 

II. kategória kisiskolások (7-12 évesek) 

III. kategória kamaszok (13-18 évesek) 

A rajzok elkészíthetők szabadon választható 

technikával, A3 vagy A4-es méretben.  

Téma: Az én világom…. 

Muszkalay 

Hedvig és 

Benedek 

Péterné 

2016.10. 

hótól- 

jelentkezés 

alapján 

Önismereti 

csoport 

Tehetséges kamaszoknak szervezett csoport- 

pszichológus vezetésével. 

helye: Szolnok, Városmajor út 65/a. 

tervezett létszám: 8 fő (kettős csoport vezetéssel) 

Jelentkezéstől (létszámtól) függően több 

turnusban is.  

Egy csoport általában 6 alkalom, alkalmanként 2-

3 óra. 

Szabó 

Anita 

2017.02.- 

2017.06. 

(5 alkalom) 

Hogyan 

neveljük 

tehetséges 

gyermekünket? 

/Szülősegítő 

program/ 

Tematikus előadássorozat a tehetségről, tehetséges 

gyermekek nevelését érintő speciális kérdésekről a 

fő életszakaszokat, s annak kérdésköreit, felmerülő 

problémáit végigtekintve. A program során a 

szülők tanácsot, ötletet kapnak a gyermekeik 

nevelésével, fejlődésével kapcsolatos nehézségeik, 

problémáik, elakadásaik  megoldásához.  

Muszkalay 

Hedvig 

 

12. Munkaterv a munkacsoportok bontásában 

 

12.1 Pszichológusi munkacsoport: (1. A tagintézmény pedagógiai szakszolgálati 

tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása. 2. a tagintézmény 

folyamatos változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga 

stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. a 

tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 

12.1.1 Vezeti: Szabó Anita pszichológus, szakmai vezető 

 

12.1.2 Legfontosabb szakmai feladatok 

 Emelkedett óraszámban biztosítjuk a járási településeken a kihelyezett nevelési 

tanácsadás feladatellátást.  

 A mentor rendszer további működtetése, az új kollegák támogatása érdekében.  

 Aktívan bekapcsolódunk a megyei munkaközösség szakmai munkájába.  

 Részt veszünk a Szupervíziós csoportokon.  

 

12.2.3 Személyi feltételek 
2016 szeptemberében a Tagintézményben kilenc pszichológus kolléga kezdi el munkáját, majd 

egy kolléganő - jelzése alapján - elmegy a Tagintézményből. A tanév során – GYES-ről 

visszatérve – fog bekapcsolódni a munkacsoport tevékenységeibe egy kolléganő, illetve 

tanulmányait befejezve és végzettségét megszerezve, egy új kolléganő is erősíti majd 

csapatunkat.  
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12.2.4 Tervezett továbbképzések  

 Integratív gyermekpszichoterápia képzés (módszerspecifikus képzés) – Horváth Csilla 

 Személyközpontú pszichoterapeuta és személyközpontú tanácsadó képzés 

(módszerspecifikus képzés) – Hegedűs Zsuzsa 

 Családterápiás képzés (módszerspecifikus képzés) – Salánkiné Szilvás Anett 

 

12.2.5 Tervezett programok, rendezvények :  

 Kapcsolatfelvétel a Hetényi Géza Kórház Gyermek - és serdülő Pszichiátriai 

szakrendelés és gondozó szakembereivel, a továbbítás és ellátás lehetőségeinek 

megismerése, a szakmaközi együttműködés erősítése.  

 Egy meghívott gyermek pszichiáter tematikus előadásának meghallgatása.  

 Tematikus előadássorozat szülőknek (a fő életszakaszokat, s annak kérdésköreit, 

felmerülő problémáit végigtekintve). 

 Csapatépítés: közös mozi- vagy színházlátogatás, illetve rekreációt elősegítő, szabadidős 

programok szervezése. 

 „Játsszunk együtt!” – a bennünk rejlő szabad gyermeki én megtapasztalása a közös 

élményen keresztül. A sajátélményen át vezető mintaadás a szülőknek a minőségi idő 

eltöltéséhez.  

 Szakmai rendezvényeken való részvétel pl. vándorgyűlés, konferenciák stb.  

 A már nagy hagyománnyal rendelkező és igen népszerű nyári tábor szervezése 

 

12.2.6 Tervezett terápiák, csoportok  

 „Hangadó csoport” (megkésett beszédfejlődésű gyermekek és szüleik csoportja)  

 Családterápia  

 Játékterápia (óvodás korosztálynak)  

 Autogén tréning (6.-7.-8. osztályos tanulók számára)  

 Iskola előkészítő készségfejlesztő csoport  

 Művészetterápiás csoport (két korosztálynak: óvodásoknak és 1. osztályosoknak és 2-4. 

osztályosoknak 

 „Kis tigris” bátorító csoport (óvodások számára)  

 Többnyelvű gyermekek és családok nyelvi fejlesztése és alkalmazkodásának megsegítése 

 Filmklub kamaszoknak  

 

12.2.7 Teamek tématerve 

 A szakszolgálati protokollok (nevelési tanácsadás, szakértői bizottság) áttekintése, a 

pszichológusi kompetenciák számbavétele. 

 Az adminisztráció egységesítése (Esetnyilvántartó, Egyéni nyilvántartási lap és 

Foglalkozási napló, INYR).  

 Diagnosztika eszközök (projektív tesztek, teljesítménytesztek, kérdőívek) áttekintése, 

ismeretek bővítése esetbemutatásokon keresztül (pl. rajztesztek, Világjáték, Winnicott-

féle firkarajzok, CAT, TAT, SAFA).  

 Alkalmazott módszerek és eszközök bemutatása (egy-egy módszerspecifikus képzés 

alapelve, illetve sajátos eszköztára).  

 Érdekes pszichológiai témájú olvasmányok megismertetése, vagy konferenciákon, 

képzéseken elsajátított ismeretek átadása.  
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12.2 Gyógypedagógusi munkacsoport (1. A tagintézmény pedagógiai szakszolgálati 

tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása. 2. a tagintézmény 

folyamatos változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga 

stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. a 

tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 

12.2.1 Vezeti: Pásztor Tiborné Parádi Emőke tagintézmény-igazgató helyettes 

 

12.2.2 Személyi feltételek: 

 Fő Óraszám 

gyógypedagógus 8 117 

nyelv-és beszédfejlesztő 1 21 

 

12.2.3 Legfontosabb szakmai feladatok 

 A gyógypedagógiai diagnosztikai- eljárások átnézése: a vizsgálatok felvétele, illetve az 

adatok értelmezési lehetőségeinek megbeszélése  

 A gyógypedagógus (fejlesztőpedagógus) terápiás tevékenysége: fejlesztő eszközök, 

módszerek ismertetése (Anamnézis lap, jegyzőkönyvek (közösen történő) átdolgozása  

 A szakértői vizsgálat során alkalmazható gyógypedagógiai vizsgáló eljárások 

rendszerezése életkori ciklusok szerint  

 A szakértői vélemény elkészítésének szakmai követelményei - megbeszélése (az 

erősségközpontúság hangsúlyozása a szakértői véleményekben) 

 Az adminisztráció pontos, rendszeres vezetése 

 

12.2.4 Tervezett programok, rendezvények 

 Tájékoztató nap tartása a járásban található óvodák vezetői részére: 2016. november 

 Csapatépítő szabadidős program „Tavasz a szabadban” (1 napos kikapcsolódás) 

 

12.2.5 Teamek tématerve  

 Lőrik-féle vizsgálóeljárások,  

 A diszkalkúlia vizsgálata,  

 Meixner-szókincs teszt, 

 a vizuomotoros koordináció vizsgálata  

 Bender, Rey-féle komplex ábra vizsgálat,  

 Magyar álszóismétlési teszt,  

 Frostig teszt, 

 lateralitás vizsgálata,  

 Goodenough-féle emberrajz vizsgálat felelevenítése, megismerése. 

 

12.3 Fejlesztő-terápiás munkacsoport (1. A tagintézmény pedagógiai szakszolgálati 

tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása. 2. a tagintézmény 

folyamatos változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga 

stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. a 

tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 

12.3.1 Munkacsoport felelős: Nieberlné Sági Mónika 

 

12.3.2 Személyi feltételek: 
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főállású szomatopedagógus logopédus konduktor 

fő óraszám fő óraszám fő óraszám 

korai 

fejlesztés/fejlesztő 

nevelés 

2 42 2 9 1 21 

logopédiai ellátás - - 8 120 - - 

 

megbízásos szurdopedagógus logopédus konduktor tiflopedagógus 

fő óraszám fő óraszám fő óraszám fő óraszám 

korai 

fejlesztés/fejlesztő 

nevelés 

1 4 - - 1 2 1 1 

logopédiai ellátás - - 1 8 - - - - 

 

12.3.3 Megvalósítandó szakmai feladatok: 

 Szülő-gyermek klub létrehozása, heti rendszerességgel, 10 héten át, résztvevő 

szakemberek: pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, konduktor  

 Információs füzet létrehozása, mely a szülők számára hasznos, közérdekű információkat, 

tanácsokat tartalmaz 

 Csoportok indítása, különböző fejlesztési területekre fókuszálva:  

 Hangadó csoport 

 Képzőművészeti terápiás csoport 

 Diszlexia, diszkalkulia prevenciós csoport 

 Szülőcsoport, gyógypedagógus és pszichológus közreműködésével korai fejlesztésben 

 Kihelyezett fejlesztések a korai fejlesztésben részt vevő gyermekek számára szülők 

részvételével, külső helyszínen 

 

12.3.4 Tervezett programok, rendezvények 

 Gyermeknapi játszóház  

 Paci-doki Alapítvány meglátogatása 2016 őszén  

 MLSZSZ Konferencia őszi, tavaszi rendezvényeinek látogatása  

 Védőnőkkel történő egyeztetés a korai jelzőrendszer működéséről  

 A Logopédia Európai Napja alkalmából konferencia látogatása  

 2017 tavaszán rekreációs jelleggel kirándulás szervezése a korai-logopédia munkacsoport 

tagjaival 

 

12.4 A gyógytestnevelési munkacsoport (1. A tagintézmény pedagógiai szakszolgálati 

tevékenység/tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása. 2. a tagintézmény 

folyamatos változásának, fejlődésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga 

stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. a 

tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása). 

   

12.4.1 munkacsoport felelős: Rózsa Józsefné 

 

12.4.2 Személyi feltételek: 

Alkalmazás formája Fő 

főállásban 3 (1 üres álláshely) 
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megbízással 5 

részmunkaidőben 11 

összesen 19 

*megbízási szerződéssel és részmunkaidőben foglalkoztatott kollégák, pontos létszám a tanév 

indulását követően alakul ki. 

 

12.4.3 Tárgyi feltételek: 

 Infrastrukturális háttér – intézményenként változó, fejlesztésre vár, sok esetben nem 

kielégítő 

 Eszközök, szerek – iskolák biztosítják, többnyire kielégítő 

 

12.4.4 Megvalósítandó szakmai célok:  

 A gyógytestnevelésre utalt tanulók magas szintű ellátása; 

 A gyógytestnevelésre vonatkozó törvényi előírások betartása; 

 Dokumentálás, adminisztratív feladatok pontos, határidőre történő elvégzése; 

 Együttműködés erősítése a gyógytestnevelőkkel, védőnőkkel, iskolaorvosokkal, 

szülőkkel; 

 Szakmai értekezletek, bemutató órák, hospitálások szervezése; 

 A szakmai munkát segítő továbbképzéseken való részvétel; 

 Az Tagintézmény által szervezett programokon való aktív részvétel; 

 Együttműködés más munkacsoportokkal; 

 Egységes szemléletre törekvés. 

 

12.4.5 Megvalósítandó szakmai feladatok: 

 Szervezési feladatok, gyógytestnevelési csoportok kialakítása 

 Megbízásos gyógytestnevelők tájékoztatása, továbbképzése: dokumentálás, INYR  

 Feladatok pontosítása, egységesítése 

 Óralátogatás megbízásos munkatársnál; 

 Bemutató óra gyógytestnevelők részére (Mellkas deformitások - tölcsérmell, tyúkmell 

gyakorlatai a gyógytestnevelésben 

 Munkahelyi torna  

 Sportnap/délután szervezése, lebonyolítása; 

 Mozgás tábor 

 

12.5 Titkársági munkacsoport (1. A tagintézmény pedagógiai szakszolgálati tevékenység/tanulás 

és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása. 2. a tagintézmény folyamatos változásának, 

fejlődésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 5. a tagintézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 

12.5.1 Munkacsoport felelős: Turóczi Béláné titkár 

12.5.2 Személyi feltételek: 

munkakör alkalmazás 

formája 

fő munkaidő megjegyzés 

titkár-ügyintéző határozatlan-teljes 1 40 - 

gyógypedagógiai 

asszisztens- ügyintéző 

határozatlan-teljes 1 40 2016. 09. hótól 

nyugdíjaztatása 

folyamatban 
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ügyintéző határozatlan-teljes 2 40 - 

ügyintéző közfoglalkoztatott 1 40 2016.09.-től 

gyógypedagógiai 

asszisztensi feladatokat is 

ellát 

A tanév fő feladata a feladatmegosztás racionalizálása, ügyviteli folyamatok, nyilvántartások korrekt 

kezelése.  

 

13. Szakmai munkaközösségek delegált tagjai: (4. mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 

 Szakértői bizottsági munkaközösség: Matuszkáné Barta Mária 

 Nevelési tanácsadás munkaközösség: Szabó Anita 

 Logopédiai munkaközösség: Benedek Péterné 

 Korai fejlesztés/fejlesztő nevelés munkaközösség: Kürti Anikó 

 Tehetséggondozás munkaközösség: Muszkalay Hedvig 

 Iskolapszichológiai munkaközösség: Kissné Szekeres Ibolya 

 

Vezetői ellenőrzési ütemterv 

2016/2017 

ellenőrzött tevékenység 2016 2017 

09. 1

0. 

11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 0

8. 

nevelési tanácsadás-pszichés 

gondozás 

 

dokumentáció (papír alapú-

INYR) 
            

esetmegbeszélés             

helyszíni látogatás             

korai/fejlesztő/konduktív  

dokumentáció (papír alapú-

INYR) 
            

óra/helyszíni látogatás             

gyógytestnevelés  

dokumentáció (papír alapú-

INYR) 
            

óra/helyszíni látogatás             

logopédia  

dokumentáció (papír alapú-

INYR) 
              

óra/helyszíni látogatás             

nevelési tanácsadás, 

tehetséggondozás, 

gyógypedagógiai ellátás 

 

dokumentáció (papír alapú-

INYR) 
            

óralátogatás, esetmegbeszélés             

Szakértői bizottsági tevékenység  
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dokumentáció (papír alapú-

INYR) 
            

esetmegbeszélés             

Titkársági-ügyviteli (egyéb*) 

munkacsoport 

            

Szakértői vélemények, vizsgálati vélemények, naplók nyitása, zárása és ellenőrzése folyamatos. Az 

ellenőrzés tapasztalatairól a lezárását követő munkacsoport team-en beszámolok. 

*technikai 

 

Hivatalból indított kötelező felülvizsgálatok időterve a 

2016/2017. tanévre 

 

Ssz. Vizsgálati 

időpont 

Intézmény neve Címe Fő 

1. szeptem-

ber 19. 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich 

János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma 

és Kollégiuma  

5435 Martfű, Gesztenye 

sor 15   

4 

2. 20. Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 5000 Szolnok, Széchenyi 

István krt. 16. 

4 

3. 23. Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 5000 Szolnok, Széchenyi 

István krt. 16. 

4 

4. 26. Tiszaparti Római Katolikus Általános 

Iskola és Gimnázium 

5000 Szolnok, Tiszaparti 

sétány 4/a 

5 

5. 27. Szolnoki Szolgáltatási SZC Sipos Orbán 

Szakiskolája és Kollégiuma 

5000 Szolnok, 

Gyermekváros út 1 

4 

6. 30. Hajnóczy József Gimnázium, Humán 

Szakközépiskola és Kollégium Dr. 

Hegedűs T. András Tagintézmény 

5000 Szolnok, Bajcsy-

Zsilinszky út 2. 

1 

7. 30. Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi 

Pál Közgazdasági, Egészségügyi és 

Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű 

Szakképző Iskolája  

5000 Szolnok, Baross utca 

43 

3 

8. október 

03. 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája  

5000 Szolnok, Károly 

Róbert utca 2 

5 

9. 04. Szolnoki Műszaki SZC Baross Gábor 

Gépipari, Közlekedési Szakképző 

Iskolája  

5000 Szolnok, Bán utca 9 4 

10. 07. Szolnoki Műszaki SZC Baross Gábor 

Gépipari, Közlekedési Szakképző 

Iskolája 

5000 Szolnok, Bán utca 9 3 

11. 10. Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari 

Szakközép- és Szakiskolája  

5000 Szolnok, Áchim 

András utca 12-14 

4 

12. 11. Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari 

Szakközép- és Szakiskolája 

5000 Szolnok, Áchim 

András utca 12-14 

4 

13. 14 Szolnoki Műszaki SZC Jendrassik 

György Gépipari Szakközépiskolája  

5000 Szolnok, Baross utca 

37   

3 
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14. 17. Szolnoki Műszaki SZC Építészeti és 

Faipari Szakképző Iskolája 

5000 Szolnok, Petőfi utca 

1   

3 

15. 18. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános 

Iskola, Középiskola és Szakiskola Fényes 

Adolf Szolnoki Művészeti 

Szakközépiskolája és Gimnáziuma  

5000 Szolnok, Áchim 

András út 12-14. 

3 

16. 21. Szolnoki Műszaki SZC Pálfy- Vízügyi 

Szakközépiskolája  

5000 Szolnok, Tiszaparti 

sétány 2-3   

6 

17. 24. 
Szegő Gábor Általános Iskola 

5000 Szolnok,  

Templom út 6. 

 

5 

18. 25. Szegő Gábor Általános Iskola 5000 Szolnok,  

Templom út 6. 

 

5 

19. 28. Szegő Gábor Általános Iskola 5000 Szolnok,  

Templom út 6. 

 

3 

20. 28. Petrovay György Katolikus Általános 

Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 

Óvoda, Nagykörű 

5065 Nagykörű, Rákóczi 

út 22-24. 

2 

21. 28 Illési Sándor Baptista Gimnázium 5310 Kisújszállás, Arany 
János u. 1/A 

1 

22. november 

04. 

Szandaszőlősi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola  

5008 Szolnok, Gorkij út 

47. 

4 

23. 07. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei 

Általános Iskola és Néptánc Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Kassai út 

29. 

4 

24. 08. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei 

Általános Iskola és Néptánc Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Kassai út 

29. 

5 

25. 11. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei 

Általános Iskola és Néptánc Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Kassai út 

29. 

5 

26. 14. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei 

Általános Iskola és Néptánc Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Kassai út 

29. 

4 

27. 15. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei 

Általános Iskola és Néptánc Alapfokú 

Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Kassai út 

29. 

5 

28. 18. Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és 

Általános Iskola 

5000 Szolnok, Dr. Durst 

János út 1-3. 

4 

29. 21. Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és 

Általános Iskola 

5000 Szolnok, Dr. Durst 

János út 1-3. 

4 

30. 22. Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és 

Általános Iskola 

5000 Szolnok, Dr. Durst 

János út 1-3. 

4 
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31. 25. Petrovay György Katolikus Általános 

Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 

Óvoda – Szent Gellért Katolikus 

Általános Iskolai Tagintézmény, Kőtelek 

5062 Kőtelek, Zrínyi út 3. 5 

32. 28. Petrovay György Katolikus Általános 

Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 

Óvoda – Szent Gellért Katolikus 

Általános Iskolai Tagintézmény, Kőtelek 

5062 Kőtelek, Zrínyi út 3. 5 

33. 29. Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola 

5000 Szolnok, Rákóczi út 

45. 

5 

34 december 

02. 

Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola 

5000 Szolnok, Rákóczi út 

45 

2 

35. 02. Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Nagy Imre 

krt. 20. 

4 

36. 05. Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Nagy Imre 

krt. 20. 

5 

37. 06. Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Nagy Imre 

krt. 20. 

4 

38. 09. Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Nagy Imre 

krt. 20. 

6 

39. 12. Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Nagy Imre 

krt. 20. 

5 

40. 13 Rákócziújfalui Herman Ottó Általános 

Iskola 

5084 Rákócziújfalu, Petőfi 

Sándor u. 17-19. 

4 

41. 16. Rákócziújfalui Herman Ottó Általános 

Iskola 

5084 Rákócziújfalu, Petőfi 

Sándor u. 17-19. 

4 

42. január 

02. 

Martfűi József Attila Általános Iskola 5435 Martfű, Május 1. út 

2. 

5 

43. 03. Martfűi József Attila Általános Iskola 5435 Martfű, Május 1. út 

2. 

5 

44. 06. Martfűi József Attila Általános Iskola 5435 Martfű, Május 1. út 

2. 

5 

45. 09. Martfűi József Attila Általános Iskola 5435 Martfű, Május 1. út 

2. 

5 

46. 12. Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Széchenyi 

István krt. 10. 

5 

47. 13. Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Széchenyi 

István krt. 10. 

4 

48. 16. Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Széchenyi 

István krt. 10. 

4 

49. 16. Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános 

Iskola 

5000 Szolnok, Széchenyi 

István krt. 22. 

2 

50. 17. Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános 

Iskola 

5000 Szolnok, Széchenyi 

István krt. 22. 

4 

51. 20. Szent István Római Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda, Tiszajenő 

5094 Tiszajenő, Széchenyi 

út 28. 

6 
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52. 23. Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános 

Iskola 

5000 Szolnok, Széchenyi 

István krt. 22. 

5 

53. 24. Tószegi Általános Iskola 5091 Tószeg, Rákóczi út 

30. 

4 

54. 27. Tószegi Általános Iskola 5091 Tószeg, Rákóczi út 

30 

6 

55. 30. Tószegi Általános Iskola  5091 Tószeg, Rákóczi út 

30 

5 

56. 31. Tószegi Általános Iskola 5091 Tószeg, Rákóczi út 

30 

4 

57. február 

03. 

Tószegi Általános Iskola 5091 Tószeg, Rákóczi út 

30 

3 

58. 03 Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola 

5000 Szolnok, Kassai út 7. 3 

59. március  

14 

Szolnok Városi Óvodák  5000 Szolnok, Baross út 1. 3 

60. 17 Szolnok Városi Óvodák   5000 Szolnok, Baross út 1. 6 

61. 20 Chiovini Ferenc Kolping Katolikus 

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola 

5071 Besenyszög, Vasvári 

Pál út 7. 

5 

62. 21 Tiszavárkonyi Egységes Óvoda és 

Bölcsőde 

5091 Tiszavárkony, 

Somogyi B. u. 18. 

1 

63. 21 Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross út 1. 3 

64. 24 Chiovini Ferenc Kolping Katolikus 

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola Tiszasülyi Tagintézménye 

5061 Tiszasüly, Móra 

Ferenc u. 26. 

6 

65. 27 Szolnoki Mustármag Római Katolikus 

Óvoda 

5000 Szolnok, Templom 

út 8. 

1 

66. 27 Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István 

király út 70. 

1 

67. 27. Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 5081 Szajol, Kölcsey 

Ferenc út 45. 

2 

68. 28 Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 5081 Szajol, Kölcsey 

Ferenc út 45 

4 

69. 31. Játékvár Óvoda és Bölcsőde, Martfű 5435 Martfű, Kossuth út 

22-24. 

1 

70. 31 Besenyszögi Eszterlánc Óvoda 5071 Besenyszög, Vasvári 

Pál út 4. 

1 

71. 31. Chiovini Ferenc Kolping Katolikus 

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola 

5071 Besenyszög, Vasvári 

Pál út 7. 

4 

72. április  

03. 

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 5000 Szolnok, Fiumei út 5. 5 

73. 04. Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 5000 Szolnok, Fiumei út 5. 4 

74. 07. Endre Király Általános Iskola, 

Tiszavárkony 

5092 Tiszavárkony, Iskola 

utca 7. 

6 

75. 24 Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 5000 Szolnok, Fiumei út 5. 5 

76. 25 Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 5000 Szolnok, Fiumei út 5. 3 
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77. 28 Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

5085 Rákóczifalva, 

Szabadság tér 1. 

6 

78. május 

08. 

Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

5085 Rákóczifalva, 

Szabadság tér 1. 

4 

79. 09. Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

5085 Rákóczifalva, 

Szabadság tér 1. 

2 

80. 12. Rákócziújfalui Herman Ottó Általános 

Iskola 

5084 Rákócziújfalu, Petőfi 

Sándor út 17-19. 

6 

 

A fel nem tüntetett időpontokban az alapvizsgálatokat, az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítására irányuló vizsgálatokat és a második, harmadik időpontra való 

behívásokat folyamatosan ütemezzük. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítására irányuló vizsgálatokat február 6-március 13-ig tervezzük. 

 

 
 

VIII.8.A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely  

Bogdán Evelin  

tagintézményigazgató-helyettes / telephelyvezető 
 

 

1. Általános vonatkozások: 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés.  

 Egyéni bánásmód, az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása. 

 Lakóhely közeli szolgáltatások nyújtása. 

 Rugalmas, átlátható, hatékony szakszolgálati ellátás biztosítása. 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható működés. 

 A szakmai felelősség, a szolgáltató jelleg, a gyermekközpontú szemlélet képviselete. 

 A tevékenységek közül a logopédiai ellátás kiemelt hangsúlyú. 

 Gyermekbalesetek megelőzése. 

 Munkavédelmi előírások betartása. 

 Az INyR pontos, szabályos, naprakész vezetése. 

 

2. Feladatellátáshoz kapcsolódó települések: 

Újszász, Zagyvarékas, Szászberek 

 

3. Személyi feltételek: 

Bogdán Evelin logopédus 

Korpásné Bakos Valéria fejlesztőpedagógus 

Kovács Orsolya gyógypedagógus 

Magyarné Kovács Ildikó pszichológus 

Seller Gabriella gyógypedagógus 

Szabó Katalin logopédus 
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Zana Ágnes adminisztrátor 

részmunkaidős gyógytestnevelők: 

- Joó Zoltánné 

- Sándor Judit 

- Tóth Gábor 

 

4. Tárgyi feltételek: 

Ellátásunkban törekszünk az egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében a településeken helyben 

nyújtani szolgáltatásunkat, amihez a településen működő nevelési-oktatási intézmények 

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

végzünk szakszolgálati feladatellátást, vizsgálatot. 

 

5. Nyitva tartás: 

Hétfőtől – csütörtökig 745 – 1615 

Pénteken 745 – 1345 

 

6. A tanév szakmai célkitűzései és feladatai: 

 Kölcsönös egyeztetésen alapuló támogató együttműködés kialakítása a megyei 

pedagógiai szakszolgálati intézmény tagintézményeivel, telephelyeivel. (Ö-ped 7; Ö-vez 

3, 4; Ö-int 4) 

 Klienseink érdekének szolgálata, a családok segítése, támogatása, a családi szerepek 

erősítése. (Ö-ped 7; Ö-vez 4; Ö-int 2) 

 A logopédiai ellátás megszervezésének és működtetésének kiemelt feladatként kezelése. 

(Ö-ped 2; Ö-vez 2, 4; Ö-int 4, 6) 

 A korai fejlesztés és gondozás helyi gyakorlatának további erősítése, az intézményben 

történő ellátás preferálása. (Ö-ped 2; Ö-vez 2, 4; Ö-int 4, 5, 6) 

 A kiemelten tehetséges tanulók ellátásának megszervezése, a feladatellátás helyi 

gyakorlatának kialakítása. (Ö-ped 2; Ö-vez 2, 4; Ö-int 4, 5, 6) 

 A szakmai, adminisztratív és szervezeti tanulást segítő teamrendszer működtetése, belső 

továbbképzések tartása, az egymástól tanulás szemléletének erősítése. (Ö-ped 7, 8; Ö-vez 

1, 4; Ö-int 4,7) 

 Szakembereink továbbképzési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges korszerű 

ismereteket nyújtó rendezvényeken/továbbképzéseken való megjelenés támogatása. 

 A munkaközösségek működésének támogatása munkatársaink aktív részvételével, 

közreműködésével. (Ö-ped 7, 8; Ö-vez 1, 4; Ö-int 1, 4, 7) 

 A munkaterv teljesítésének, a telephelyen folyó szakmai munka telephelyvezetői 

ellenőrzése. 

 A közösség összetartó erejének megszilárdítása. (Ö-ped 7; Ö-vez 3, 4; Ö-int 3, 7) 

 Szakmai és szakmaközi partnerkapcsolatok erősítése, bővítése. (Ö-ped 7; Ö-vez 2, 4; Ö-

int 5) 

 Átláthatóbb telephelyi nyilvántartás kialakítása. 

 

7. Tervezett programok, szakmai feladatok 

 Átlátható nyilvántartási rendszer megalkotása. 

- Felelős: Bogdán Evelin, Zana Ágnes 

- Határidő: 2016. szeptember 10. 

 Kiemelt feladatunk, a logopédiai feladatellátás megyei intézményi szintű szakmai 

fejlődést segítő programjaként helyszínt biztosítunk a Fonológiai Tudatosság Teszt 
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felvétele (a fonológiai tudatosság statikus és dinamikus mérése 5 éves kortól) és a NILD 

Tanulási Terápia alapszintű nyelvi technikák (fonológiai tudatosság gyakorlatok és 

auditív nyelvi technikák) képzéseinek. (Ö-ped 7, 8; Ö-vez 1, 2; Ö-int 1, 7) 

- Felelős: Bogdán Evelin 

- Határidő: 2016. szeptember 23. 

 Az ellátási területen működő nevelési-oktatási intézményekkel szoros szakmai kapcsolat 

erősítése, a szakszolgálati feladatok, kompetenciakörök tisztázása, a szakértői 

vélemények tartalmának értelmezése, a fejlesztések, fejlesztési tervek tartalma. (Ö-ped 7; 

Ö-vez 1, 5; Ö-int 1, 5, 6, 7) 

 A szakértői vélemények tartalma (Ö-ped 1, 2, 3, 4, 5; Ö-vez 5; Ö-int 1, 2, 6, 7) 

- Felelős: Korpásné Bakos Valéria – a szakmai műhelymunka koordinálása 

- Határidő: 2016. szeptember 3. hete (Helyszín: Újszász általános iskola) 

 A fejlesztési tervek tartalma (Ö-ped 1, 2, 3, 4; Ö-vez 5; Ö-int 1, 2, 6, 7) 

- Felelős: Szabó Katalin – a szakmai műhelymunka koordinálása 

- Határidő: 2016. november 2. hete (Helyszín: Újszász általános iskola) 

 Nehézség – különleges bánásmód; segítség vagy támogatás (Ö-ped 1, 2, 3, 4, 5; Ö-vez 1; 

Ö-int 1, 2, 6, 7) 

- Felelős: Kovács Orsolya – a szakmai műhelymunka (pedagógusok) koordinálása 

- Határidő: 2017. január 3. hete (Helyszín: Újszászi Telephely) 

 Nehézség – különleges bánásmód; segítség vagy támogatás (Ö-ped 7; Ö-vez 5; Ö-int 2, 

5) 

- Felelős: Magyarné Kovács Ildikó – a műhelymunka (szülők) koordinálása 

- Határidő: 2017. március 3. hete (Helyszín: Újszászi Telephely) 

 Mikor van szükség segítségre a korai fejlődés életszakaszában? (Ö-ped 1, 2, 4; Ö-vez 1; 

Ö-int 1, 2) 

- Felelős: Seller Gabriella – a szakmai műhelymunka (gondozónők) koordinálása 

- Határidő: 2017. május 3. hete (Helyszín: Újszász bölcsőde) 

 Félévenként 1 csapatépítést szolgáló programhoz (Télapó; Bowling) csatlakozás a 

Szolnoki Tagintézményben. (Ö-ped 7; Ö-vez 4, 5; Ö-int 4) 

- Felelős: Kovács Orsolya, Zana Ágnes 

- Határidő: 2016. december; 2017. március 

 Családi hét – tábor szervezése. (Ö-ped 2, 3, 4, 5, 7; Ö-vez 5; Ö-int 2, 5) 

- Felelős: Bogdán Evelin 

- Határidő: 2017. június 19 – 22. 

 Pályázati lehetőségek nyomon követése, kiaknázása. (Ö-ped 8; Ö-vez 2; Ö-int 3, 7) 

- Felelős: minden munkatárs 

- Határidő: folyamatos 

 

8. Teamek: 

Keddenként 1100-1300 

Havonta egyszer szakmai témáknak szenteljük a teamek idejét előre egyeztetett tematika 

alapján. A szakmai teamek tervezett programja: (Ö-ped 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ö-vez 4; Ö-int 1, 

2, 3, 4) 

Ssz. Időpont Téma Felelős 

1. 2016. szeptember 
A kiemelten tehetséges tanulók 

gondozásának protokollja 
Magyarné Kovács Ildikó 

2. 2016. október 
Mozgásfejlesztés – módszerek a 

korai fejlesztésben 
Kovács Orsolya 
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3. 2016. november 
A logopédiai szűrés és a 

vizsgálatok tapasztalatai 
Szabó Katalin 

4. 2016. december 
Szülővel bánás a nevelési 

tanácsadás keretében 

Korpásné Bakos Valéria, 

Magyarné Kovács Ildikó 

5. 2017. január 
Az iskolakészültség vizsgálata – 

saját tapasztalataink értékelése 
Bogdán Evelin 

6. 2017. február 
Mikor célszerű az egyéni, mikor a 

csoportos fejlesztés? 

Korpásné Bakos Valéria, 

Szabó Katalin 

7. 2017. március 
Mesterképzés a 

gyógypedagógiában, kutatások 
Kovács Orsolya 

8. 2017. április 
A szakszolgálati feladatellátás a 

gyakornok szemével 
Seller Gabriella 

9. 2017. május 
A gyógyúszás terápiás lehetőségei 

– Nagykáta (saját élmény) 
Bogdán Evelin 

10. 2017. június 
TSMT – a mozgásfejlesztés 

hatékony útja 
Seller Gabriella 

 

9. A csapatépítés feladatait egyeztetett módon hajtjuk végre. A csapatépítés tervezett programjai: 

(Ö-ped 7; Ö-vez 4; Ö-int 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Ssz Dátum Program/Téma Felelős 

1. 2016. október 

Egészségmegőrzés és szakmai 

feltöltődés – a lovarda terápiás 

lehetőségei 

Kovács Orsolya, 

Zana Ágnes 

2. 2016. december 
Évzáró beszélgetés, adventi 

délután, ünneplés 

Magyarné Kovács Ildikó, 

Szabó Katalin 

3. 2017. február 

Telephelyek tapasztalatcseréje – 

látogatás a Fegyverneki 

Telephelyen 

Bogdán Evelin, 

Zana Ágnes 

4. 2017. április 
Tapasztalatcsere, szakszolgálati 

kitekintő – más megyék telephelyei 

Korpásné Bakos Valéria, 

Seller Gabriella 

5. 2017. június 
Fényképes évértékelés, 

pedagógusnap 

Kovács Orsolya, 

Bogdán Evelin 

 

10. A munkaközösségek delegált és meghívott tagjai a szakmai munkaközösségek munkatervei 

alapján veszik ki részüket a szakmai munkaközösségi munkából. A munkaközösségek delegált 

és meghívott tagjai: (Ö-ped 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ö-vez 1, 4; Ö-int 1, 4, 5, 6, 7) 

Munkaközösség Delegált tag Meghívott tag 

Szakértői Bizottság Bogdán Evelin Seller Gabriella 

Nevelési Tanácsadás Magyarné Kovács Ildikó - 

Iskolapszichológia - Magyarné Kovács Ildikó 

Logopédia Szabó Katalin Bogdán Evelin 

Korai fejlesztés Kovács Orsolya Seller Gabriella 

Gyógytestnevelés - Sándor Judit 

Tehetséggondozás és 

pályaválasztás 
Korpásné Bakos Valéria - 

A telephely vezetője tagként vesz részt az Igazgatótanács értekezletein. 

11. Munkaterv a szakszolgálati feladatok bontásában 

11.1 Tankerületi Szakértői Bizottság 
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A szakértői bizottsági vizsgálatok hétfő és szerda délelőttönként, team-munkában az 

Újszászi Telephelyen történnek. 

Szakértői bizottsági feladatok: 

 Szakszerű, egységes dokumentációvezetés. (Ö-ped 2, 6; Ö-vez 3; Ö-int 4, 5) 

- Felelős: minden szakértői tevékenységet folytató munkatárs 

- Határidő: folyamatos 

 A vizsgálati ütemterv elkészítése, szakvélemények ellenőrzése. (Ö-vez 4; Ö-int 6) 

- Felelős: Bogdán Evelin 

- Határidő: folyamatos 

 A szakvélemények határidőre történő elkészítése. (Ö-ped 2, 6; Ö-vez 4; Ö-int 6, 7) 

- Felelős: minden szakértői tevékenységet folytató munkatárs 

- Határidő: folyamatos 

 Adatszolgáltatás, időszakos statisztikák készítése. (Ö-ped 7; Ö-vez 3; Ö-int 7) 

- Felelős: Bogdán Evelin 

- Határidő: folyamatos 

 Team munkában szakmai kérdések megvitatása, esetmegbeszélések. (Ö-ped 7; Ö-vez 4; 

Ö-int 4) 

- Felelős: Magyarné Kovács Ildikó 

- Határidő: folyamatos. 

 A szakértői bizottsági munkaközösségben való részvétel. (Ö-ped 7; Ö-vez 4; Ö-int 4) 

- Felelős: Bogdán Evelin 

- Határidő: az értesítések szerint 

 Felülvizsgálati ütemterv: (Ö-vez 4; Ö-int 6) 

 

11.2 Hivatalból indított felülvizsgálatok ütemterve a 2016/2017-es tanévre 

 A feltüntetett időpontok tájékoztató jellegűek, melyek szükség szerint változhatnak 

Ssz. Időpont Intézmény Cím Fő 

1. 2016. szeptember 05. 
Damjanich János Általános 

Iskola 

5051 Zagyvarékas 

Alkotmány u. 20. 
2 

2. 2016. szeptember 12. 
Damjanich János Általános 

Iskola 

5051 Zagyvarékas 

Alkotmány u. 20. 
2 

3. 2016. szeptember 14. 
Damjanich János Általános 

Iskola 

5051 Zagyvarékas 

Alkotmány u. 20. 
2 

4. 2016. szeptember 19. 
Damjanich János Általános 

Iskola 

5051 Zagyvarékas 

Alkotmány u. 20. 
2 

5. 2016. szeptember 21. 
Damjanich János Általános 

Iskola 

5051 Zagyvarékas 

Alkotmány u. 20. 
2 

6. 2016. szeptember 26. 
Damjanich János Általános 

Iskola 

5051 Zagyvarékas 

Alkotmány u. 20. 
2 

7. 2016. október 05. 
Szászbereki Kolping 

Katolikus Iskola 

5053 Szászberek, 

Kossuth u. 196. 
2 

8. 2016. október 10. 
Szászbereki Kolping 

Katolikus Iskola 

5053 Szászberek, 

Kossuth u. 196. 
2 

9. 2016. október 12. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 
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10. 2016. október 19. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

11. 2016. október 24. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

12. 2016. október 31. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

13. 2016. november 02. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

14. 2016. november 09. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

15. 2016. november 14. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

16. 2016. november 21. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

17. 2016. november 28. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

18. 2016. november 30. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

19. 2016. december 05. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

20. 2016. december 07. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

21. 2016. december 12. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

22. 2016. december 14. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

23. 2017. január 09. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

24. 2017. január 14. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

25. 2017. január 21. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

26. 2017. január 23. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

27. 2017. január 30. 
Újszászi Vörösmarty 

Mihály Ált. Iskola 

5052 Újszász 

Kossuth út 13. 
2 

28. 2017. február 01. 
Besenyszögi Eszterlánc 

Óvoda Szászbereki Tagint. 

5053 Szászberek 

Móricz Zs. út 3. 
2 

29. 2017. március 22. 
SzMSzC Rózsa Imre 

Középiskolája és Koll. 

5052 Újszász 

Dózsa Gy. út 23. 
2 

30. 2017. március 29. 
SzMSzC Rózsa Imre 

Középiskolája és Koll. 

5052 Újszász 

Dózsa Gy. út 23. 
2 

31. 2017. április 05. 
SzMSzC Rózsa Imre 

Középiskolája és Koll. 

5052 Újszász 

Dózsa Gy. út 23. 
2 
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32. 2017. április 12. 
SzMSzC Rózsa Imre 

Középiskolája és Koll. 

5052 Újszász 

Dózsa Gy. út 23. 
2 

33. 2017. április 19. 
SzMSzC Rózsa Imre 

Középiskolája és Koll. 

5052 Újszász 

Dózsa Gy. út 23. 
2 

34. 2017. május 03. Újszász Városi Óvoda  
5052 Újszász 

Bajcsy-Zs. u. 16. 
1 

35. 2017. május10. Újszász Városi Óvoda  
5052 Újszász 

Bajcsy-Zs. u. 16. 
1 

36. 2017. május 17. 
Zagyvarákai Hétszínvirág 

Óvoda 

5051 Zagyvarékas 

Gyimesi út 4. 
1 

37. 2017. május 24. 
Zagyvarákai Hétszínvirág 

Óvoda 

5051 Zagyvarékas 

Gyimesi út 4. 
1 

A fel nem tüntetett időpontokban az alapvizsgálatokat, az iskolaérettségi vizsgálatokat, illetve 

a második és a harmadik időpontra való behívásokat folyamatosan ütemezzük. 

 

12. Logopédia: 

12.1 A szűréssel kapcsolatos feladatok: 

 A szűrővizsgálatban kötelezően részt vevő gyermekek adatainak begyűjtése, a logopédiai 

munkaközösségi megbeszélésen elfogadott szűrővizsgálati protokollnak megfelelő, 

szűréssel összefüggő dokumentumok elkészítése. (Ö-ped 1, 2; Ö-vez 1, 4; Ö-int 6, 7) 

- Felelős: Bogdán Evelin, Szabó Katalin 

- Határidő: 2016. szeptember 1. 

 Az ellátási területünkön működő óvodák (fenntartóra való tekintet nélkül) vezetőinek 

tájékoztatása a szűrésről, időpont egyeztetése, a logopédiai szűrések ütemtervének 

elkészítése. (Ö-ped 1, 2; Ö-vez 1, 4; Ö-int 1, 6, 7) 

- Felelős: Bogdán Evelin, Szabó Katalin 

- Határidő: 2016. szeptember 1. 

 Az óvodai szűrések elvégzése az óvodákban. (Ö-ped 1, 6; Ö-vez 1, 4; Ö-int 1, 6, 7) 

- Felelős: Bogdán Evelin, Szabó Katalin 

- Határidő: 2016. szeptember 20. 

 Az ellátási területünkön működő iskolák tájékoztatása a szűrés lehetőségéről, és jelzésük 

alapján, szülői kérésre az első osztályos tanulók logopédiai szűrésének elvégzése. (Ö-ped 

1, 2, 6; Ö-vez 1, 4; Ö-int 1, 6, 7) 

- Felelős: Bogdán Evelin, Szabó Katalin 

- Határidő: 2016. október 15. 

 A szűrési adatok feldolgozása, statisztika, összesítés elkészítése. (Ö-ped 1, 6; Ö-vez 1; Ö-

int 1, 6, 7) 

- Felelős: Bogdán Evelin, Szabó Katalin 

- Határidő: 2016. október első hete 

A logopédiai vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok: 

 Minden logopédiai terápiába kerülő gyermek részletes logopédiai diagnosztikai 

vizsgálatának elvégzése, a vizsgálatról logopédiai vizsgálati vélemény készítése. A 

gépeléshez, iktatáshoz Zana Ágnes nyújt segítséget. (Ö-ped 1, 6; Ö-vez 1; Ö-int 1, 6, 7) 

- Felelős: Bogdán Evelin, Szabó Katalin 

- Határidő: folyamatos 
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A terápiás foglalkozásokkal kapcsolatos feladatok: 

 A terápiás hatékonyság növelése érdekében kiemelt feladatunk a családdal, szülőkkel, 

pedagógusokkal történő együttműködés további erősítése. (Ö-ped 7; Ö-vez 5; Ö-int 5, 6) 

- Felelős: Bogdán Evelin, Szabó Katalin 

- Határidő: folyamatos 

 A logopédiai szakmai munka hatékony, magas színvonalának elérése, a logopédiai 

terápiás lehetőségek, csoportos foglalkozások kínálatának kialakítása. A tanévben 

indítani kívánt csoportos logopédiai terápiák megtervezése, a foglalkozások 

szórólapjának és tematikájának elkészítése, a szülők tájékoztatása a lehetőségekről, 

csoportok szervezése. (Ö-ped 1, 2, 7; Ö-vez 1, 5; Ö-int 1,5, 6, 7) 

- Felelős: Bogdán Evelin 

- Határidő: 2016. szeptember – október, illetve folyamatos 

 A beszédfejlődés megsegítését célzó minél korábbi beavatkozás lehetőségeinek 

megtalálása, a logopédiai tanácsadás eredményes működtetése. (Ö-ped 1, 2, 7; Ö-vez 1, 

5; Ö-int 1, 2,  7) 

- Felelős: Bogdán Evelin, Szabó Katalin 

- Határidő: folyamatos 

 A Mesezene módszer alkalmazásának lehetőségei a logopédiai terápiában, a módszer 

szimultán alkalmazásának lehetőségei – Ványi Ágnes és Szűcs Antal Mór módszeralkotói 

ismertetője a betű- és olvasástanítást alapozó képességfejlesztő modulokról. (Ö-ped 1, 7, 

8; Ö-vez 1; Ö-int 1, 5) 

- Felelős: Bogdán Evelin 

- Határidő: 2016. november 

 Szakmai konferenciák, továbbképzési lehetőségek felkutatása, ezekről a team rendszeres 

tájékoztatása. (Ö-ped 7, 8; Ö-vez 1, 4; Ö-int 1, 4, 6, 7) 

- Felelős: Szabó Katalin 

- Határidő: folyamatos 

 Aktív közreműködés a megyei munkaközösség szakmai munkájában, a találkozókon való 

részvétel. (Ö-ped 7; Ö-vez 4; Ö-int 4) 

- Felelős: Szabó Katalin 

- Határidő: értesítés szerint 

 Folyamatos esetmegbeszélések lehetősége – szakmai és mentálhigiénés segítségnyújtás 

gyakorlatának kiépítése a megyei pedagógiai szakszolgálati intézmény logopédusaival. 

(Ö-ped 7, 8; Ö-vez 4; Ö-int 4) 

- Felelős: Szabó Katalin 

- Határidő: 2016. október – 2017. április 

 

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

 A korai fejlesztés és gondozás eredményeinek megtartása, a kialakított és jól működő 

kultúrájának további erősítése, az intézményben történő és a bölcsődei ellátás preferálása, 

a társszakmák bevont képviselőivel a kölcsönös együttműködésen alapuló kapcsolattartás 

jó gyakorlatának működtetése, kapcsolat aktivizálása a gyermekorvosokkal. (Ö-ped 1, 2, 

4, 5; Ö-vez 5; Ö-int 1, 2) 

- Felelős: Bogdán Evelin, Kovács Orsolya, Seller Gabriella 

- Határidő: folyamatos 

 Szakmai együttműködés összehangolása a Szolnoki Tagintézmény munkacsoportjával. 

Folyamatos esetmegbeszélések lehetősége – szakmai és mentálhigiénés segítségnyújtás 
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gyakorlatának kiépítése a megyei szakszolgálati intézmény korai fejlesztőivel. (Ö-ped 7; 

Ö-vez 4; Ö-int 4) 

- Felelős: Kovács Orsolya 

- Határidő: 2016. szeptember – 2017. május 

 A tanév előkészítése: a szakvélemények összegyűjtése, az óraszámok meghatározása, az 

órakeret és az ellátás kialakítása. (Ö-ped 2; Ö-vez 1; Ö-int 6) 

- Felelős: Bogdán Evelin 

- Határidő: 2016. szeptember 15., illetve folyamatosan 

 Kapcsolatfelvétel a családokkal, az ellátásban lévő gyermekekkel és szüleikkel, az 

intézményekkel, az óraszámok véglegesítése, tárgyi feltételek számbavétele. (Ö-ped 7; 

Ö-vez 1, 4; Ö-int 6) 

- Felelős: Kovács Orsolya, Seller Gabriella 

- Határidő: 2016. szeptember 

 A bölcsődékben zajló ellátás beindításához a pedagógiai szakszolgálati intézmény 

fenntartójával infrastruktúra-használatra vonatkozó szerződés kezdeményezése. (Ö-ped 

7; Ö-vez 5; Ö-int 6, 7) 

- Felelős: Bogdán Evelin 

- Határidő: 2016. szeptember 15. 

 Kapcsolatfelvétel az ellátásba újonnan bekapcsolódó családokkal, a tanév során érkező 

szakértői vélemények nyomon követése, az órakeret meghatározása, az ellátás módjának 

kialakítása. (Ö-ped 7; Ö-vez 1, 4; Ö-int 6) 

- Felelős: Bogdán Evelin 

- Határidő: folyamatos 

 Konzultáció az ellátott gyermekek szüleivel, intézményi szakalkalmazottaival, 

tanácsadás. (Ö-ped 7; Ö-vez 1, 4; Ö-int 6) 

- Felelős: Kovács Orsolya, Seller Gabriella 

- Határidő: tanévnyitáskor, félévkor, tanévzáráskor 

 Aktív közreműködés a megyei munkaközösség szakmai munkájában, a találkozókon való 

részvétel. (Ö-ped 7; Ö-vez 4; Ö-int 4) 

- Felelős: Kovács Orsolya és Seller Gabriella 

- Határidő: értesítés szerint 

 Szakmaközi kapcsolataink erősítése, az együttműködés módjának kialakítása az 

egészségügyi és a szociális ellátórendszerekkel. (Ö-ped 7, 8; Ö-vez 5; Ö-int 7) 

- Felelős: Bogdán Evelin, Kovács Orsolya, Seller Gabriella 

- Határidő: folyamatos 

 Szakmai rendezvények, továbbképzések nyomon követése, a team tájékoztatása. (Ö-ped 

7; Ö-vez 4; Ö-int 4) 

- Felelős: Seller Gabriella 

- Határidő: folyamatos 

 Dokumentáció elkészítése, fejlesztési tervek összeállítása, naplók megnyitása, pontos 

vezetése, jelenléti ívek naprakész kitöltése és határidőre történő eljuttatása. (Ö-ped 7; Ö-

vez 1, 4; Ö-int 6) 

- Felelős: Kovács Orsolya, Seller Gabriella 

- Határidő: folyamatos 

 Dokumentáció ellenőrzése, hitelesítése, összegyűjtése, a naplók lezárása és irattárazása. 

(Ö-vez 1, 4; Ö-int 6) 

- Felelős: Bogdán Evelin 

- Határidő: folyamatos 
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13. Nevelési tanácsadás 

 A partnerlista (nevelési-oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, 

gyermekvédelmi és családsegítő intézmények) adatainak naprakész frissítése. (Ö-vez 1, 

4; Ö-int 6) 

- Felelős: Bogdán Evelin, Zana Ágnes 

- Határidő: 2016. szeptember 

 Szakmai kapcsolat tartása a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézményeinek nevelési tanácsadást ellátó szakembereivel. A munkaközösség 

összejövetelein részvétel. (Ö-ped 7; Ö-vez 4; Ö-int 4) 

- Felelős: Magyarné Kovács Ildikó 

- Határidő: folyamatos 

 Szoros együttműködés a logopédusokkal, a logopédiai esetek pszichológiai kísérése. A 

korai fejlesztésben, fejlesztő nevelésben részesülő gyermekek szüleinek pszichés 

támogatása. (Ö-ped 7; Ö-vez 4; Ö-int 2, 4) 

- Felelős: Szabó Katalin, Kovács Orsolya 

- Határidő: folyamatos 

 Szakmai rendezvények, továbbképzések nyomon követése, a team tájékoztatása. (Ö-ped 

7, 8; Ö-vez 1, 4; Ö-int 1, 4) 

- Felelős: Korpásné Bakos Valéria 

- Határidő: folyamatos 

 BTMN-es gyermekek, tanulók fejlesztése a helyi óvodában és iskolában, az ehhez 

kapcsolódó dokumentáció vezetése. (Ö-ped 1, 2, 3, 4, 5, 6; Ö-vez 1; Ö-int 1, 2, 3) 

- Felelős: Korpásné Bakos Valéria 

- Határidő: folyamatos 

 Iskolaelőkészítő csoport vezetése nagycsoportos óvodás korosztálynak Újszászon, és 

iskolaelőkészítő csoport indítása nagycsoportos óvodás korosztálynak Zagyvarékason. 

(Ö-ped 1, 2, 3, 4, 5, 6; Ö-vez 1; Ö-int 1, 2, 3) 

- Felelős: Korpásné Bakos Valéria 

- Határidő: 2016. október 

 

14. Iskolapszichológia: 

 Kapcsolattartás meghívott tagként a megyei iskolapszichológiai munkaközösséggel. (Ö-

ped 7; Ö-vez 4; Ö-int 4) 

- Felelős: Magyarné Kovács Ildikó 

- Határidő: folyamatos 

 

15. Gyógytestnevelés: 

 A gyógytestnevelésre kiszűrt tanulók magas színvonalú ellátása az adott diagnózisuknak 

megfelelően. (Ö-ped 1, 2, 4, 5; Ö-vez 1; Ö-int 1, 2) 

- Felelős: Bogdán Evelin, gyógytestnevelők 

- Határidő: folyamatos 

 A gyógytestnevelés törvényi előírásainak betartása (INyR, dokumentáció, naplók, írásos 

anyagban és az órai munkában). (Ö-ped 8; Ö-vez 1; Ö-int 7) 

- Felelős: Bogdán Evelin, gyógytestnevelők 

- Határidő: folyamatos 
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 Folyamatos esetmegbeszélések lehetősége – szakmai segítségnyújtás gyakorlatának 

kiépítése a megyei szakszolgálati intézmény gyógytestnevelőivel. (Ö-ped 7; Ö-vez 4; 

Ö-int 4) 

- Felelős: Bogdán Evelin, gyógytestnevelők 

- Határidő: 2016. szeptember – 2017. május 

 

16. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 Tehetségazonosítás a tehetséggondozás folyamatában; önismereti csoport vezetése; 

tanácsadás, támogatás az ellátott tanulók szülei részére; konzultáció az ellátottak 

pedagógusai részére – pszichológus közreműködésével speciális tehetségprogram 

keretében zajló tehetséggondozás kiegészítéseként a helyi középiskolában (Szolnoki 

Műszaki Szakképzési Centrum Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma – Tehetségpont 

projektjeihez kapcsolódóan: Matematika a művészetben és a természetben; Vasutas 

tehetségek). (Ö-ped 1-8; Ö-vez 1, 5; Ö-int 1, 2, 7) 

- Felelős: Magyarné Kovács Ildikó 

- Határidő: folyamatos 

 Tanulásmódszertani csoport indítása a helyi általános iskolában. (Ö-ped 1, 2, 5; Ö-vez 5; 

Ö-int 5) 

- Felelős: Kovács Orsolya 

- Határidő: 2016. október – 2017. január és 2017. február – 2017. május 

 Beszédtechnikai csoport, mese- és versmondó felkészítés a helyi óvodában. (Ö-ped 1, 2, 

5; Ö-vez 5; Ö-int 5) 

- Felelős: Bogdán Evelin 

- Határidő: 2016. október – 2017. május 

 Aktív közreműködés a megyei munkaközösség szakmai munkájában, a találkozókon való 

részvétel. (Ö-ped 7; Ö-vez 4; Ö-int 4) 

- Felelős: Korpásné Bakos Valéria 

- Határidő: értesítés szerint 

 

16.1 A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának tervezett folyamata: 

Időszak Tevékenység Tartalmi leírás Felelős 

2016. szeptember tehetségazonosítás mérések, kérdőívek felvétele 
Magyarné Kovács 

Ildikó 

2016. szeptember csoportalakítás tesztek, jelentkezés alapján 
Magyarné Kovács 

Ildikó 

2016. szeptember csoportalakítás javaslatra, jelentkezés alapján Kovács Orsolya 

2016. szeptember csoportalakítás logopédiai szűrés alapján Bogdán Evelin 

2016. októbertől tehetséggondozás önismereti csoport vezetése 
Magyarné Kovács 

Ildikó 

2017. októbertől  tehetséggondozás tanulásmódszertani csoport vezetése Kovács Orsolya 

2016. februártól tehetséggondozás tanulásmódszertani csoport vezetése Kovács Orsolya 

2016. októbertől tehetséggondozás beszédtechnika csoport vezetése Bogdán Evelin 

folyamatosan konzultáció szülők, pedagógusok részére 
Magyarné Kovács 

Ildikó 

folyamatosan tanácsadás szülők, pedagógusok részére Kovács Orsolya 

folyamatosan tanácsadás szülők, pedagógusok részére Bogdán Evelin 

 

 



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 273 

 
 

17. Továbbtanulás és pályaválasztás 

 Közreműködés a megyei munkaközösség szakmai munkájában, a találkozókon való 

részvétel. (Ö-ped 7; Ö-vez 4; Ö-int 4) 

- Felelős: Korpásné Bakos Valéria 

- Határidő: értesítés szerint 

 

18. Tervezett továbbképzések 

 Egy munkatársunk folytat tanulmányokat a felsőoktatásban az Éves beiskolázási terv 

alapján: Kovács Orsolya az ELTE-BGGYK mesterképzés gyógypedagógiai terápiás 

szakirányán végzi utolsó félévét, a végzés várható ideje: 2017 január. (Ö-ped 1, 2; Ö-vez 

4; Ö-int 7) 

 Egy munkatársunk vesz részt a Szól-e? tanfolyamon az Éves beiskolázási terv alapján: 

Szabó Katalin 2016. augusztus 25-én a Székhelyintézményben végzi el a támogatott 

képzést. (Ö-ped 1, 2; Ö-vez 4; Ö-int 7) 

 Módszertani megújulás igényével önköltségen vesz részt 2016. szeptember 23-án Bogdán 

Evelin a Fonológiai Tudatosság Teszt felvétele és a NILD Tanulási Terápia alapszintű 

nyelvi technikák képzésen. (Ö-ped 1, 2, 7; Ö-vez 4; Ö-int 7) 

 Magyarné Kovács Ildikó havi rendszerességgel vesz részt önköltségen, szabadidő terhére 

estmegbeszélő csoportban. (Ö-ped 1, 2, 7; Ö-vez 4; Ö-int 7) 

 Az MLSzSz konferenciáin vesz részt önköltségen, szabadidő terhére Bogdán Evelin. (Ö-

ped 1, 2, 7; Ö-vez 4; Ö-int 7) 

 Minden olyan továbbképzésen, fórumon, szakmai konferencián szeretnénk részt venni, 

ami szakmailag indokolt és lehetőség szerint anyagilag támogatott. 

 

19. Tervezett szakmai napok 

 Szakszolgálati kitekintő: szakosított tagintézmény, tagintézményi telephely látogatása, 

tapasztalatszerzés – 2016 novembere a BKMPSz Kecskeméti Tagintézményének 

meglátogatása (szakszolgálati feladataik: logopédiai tevékenység és korai fejlesztés) 

 A korai fejlesztés szakszolgálati gyakorlata Szegeden  -  2017 márciusa  -  

intézménylátogatás az Odú Központ Pedagógiai Szakszolgálati intézményében (Szegedi 

Korai Fejlesztő Gondozó Integrációs és Gyógypedagógiai Módszertani Központ) 

 

20. Pedagógusminősítés 

A 2017-es pedagógusminősítésre Korpásné Bakos Valéria jelentkezett. A minősítési tervbe 

mindazok az ideiglenes Pedagógus II. fokozatban lévő pedagógusok bekerültek, akik 2016. 

április 30-ig legfeljebb 32 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek és 2017. évi kötelező, 

ideiglenesen Pedagógus II. besorolási fokozatba soroltak minősítési eljárásában vesznek részt. 

Az ebben az aleljárásban rögzített pedagógusokat az Oktatási Hivatal törli a 2017. évi 

minősítési tervből. Az érintett pedagógusok 2017. január 1-jétől minősítési eljárás lefolytatása 

nélkül Pedagógus II. fokozatba kerülnek besorolásra. 

 

21. Vezetői belső ellenőrzés  (Ö-vez 1, 3, 4; Ö-int 6, 7) 

Időpont Szakszolgálati tevékenység Az ellenőrzés tárgya 

2016. szeptember 02. logopédia, gyógytestnevelés dokumentumok megnyitása 

2016. szeptember 09. korai fejlesztés, nevelési ta. dokumentumok megnyitása 

2016. október 16. korai fejlesztés, nevelési ta. egyéni fejlesztési tervek 

2016. november 25. logopédia szűrés, vizsgálat dokumentumai 
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2016. december 09. gyógytestnevelés naplóellenőrzés 

2017. január 13. nevelési ta. – pszichológus dokumentumok ellenőrzése 

2017. február 24. nevelési ta. – fejlesztőped. dokumentumok ellenőrzése 

2017. március 31. logopédia minősítések, naplók 

2017. április 28. nevelési tanácsadás kérelmek, jellemzések 

2017. május 19. korai fejlesztés kérelmek, értékelések 

2017. június 23. gyógytestnevelés napló, osztályozóív 

A munkaterv teljesítésének, a szakmai feladatok tartalmának és a határidők betartásának, a munkaidő 

és az esetforgalom nyilvántartásának és a naprakész adminisztrációnak és az INYR szabályszerű 

vezetésének az ellenőrzése folyamatosan zajlik a tanév során, az ellenőrzés tárgya a táblában a 

fókuszban álló területet jeleníti meg. 

 
 

 

VIII.9.A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény  

Bukta Henrietta  

tagintézmény-igazgató 
 

 

1. Általános célok 

 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. 

(Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítása, 2-es kompetencia: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása, 5-

ös kompetencia: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 

2. Tagintézményi speciális célok 

 A pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai és terápiás feladataira vonatkozó 

pszichológiai – gyógypedagógiai – pedagógiai szakmai elvárásoknak való megfelelés. 

(Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 

 A különleges bánásmódra jogosult gyermekek/tanulók mindenek feletti érdekének szem 

előtt tartása szerinti szakszolgálati működés, a pedagógiai szakszolgálati 

tagintézményeken keresztül. (Vezetői önértékelés, 5-ös kompetencia: Az intézmény 

stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 A szakszolgálat törvényes, szakszerű, költséghatékony működtetése. (Vezetői 

önértékelés, 5-ös kompetencia: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Zökkenőmentes működés, szakmai biztonság, kiszámíthatóság megteremtése. (Vezetői 

önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 
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 Az ellátásunkba tartozó nevelési-oktatási intézményekkel történő igényes szakmai 

együttműködés és a partnerek megelégedésére való törekvés.  

 Az ellátásunkba tartozó gyermekek, tanulók teljes körű, maximális szakmai ellátására 

való törekvés.(Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai 

vezetése és operatív irányítása,5-ös kompetencia: Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása) 

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyéhez tartozó összes pedagógiai szakszolgálatával 

hatékony együttműködés kialakítása. 

 Az intézmény kapcsolatrendszerének ápolása, továbbépítése, erősítése, visszajelzések 

fogadása, beépítése.(Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai 

vezetése és operatív irányítása) 

 A tagintézmény arculatának igényekhez, szakmai protokollhoz igazodó formálása, 

szakmai szolgáltatás rendszerének kiépítése, bővítése. (Vezetői önértékelés 1-es 

kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása, 2-es 

kompetencia: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 

3. Kiemelt feladatok: 

 Intézményünk Logopédia Éve alapján: Kiemelt feladata ennek a tanévnek a logopédiai 

előadások, rendezvények, műhelymunkák, a kollégák továbbképzéseken, konferenciákon 

való részvételének támogatása. A Szól-e képzés során elsajátított ismeretek alapján a 

kollégák ebben a tanévben kezdik meg az új logopédia szűrést.   

 Szakszolgálati feladatok megfelelő ellátása érdekében új szakemberek felvétele, 

megbízásban történő alkalmazása a kieső szakemberek helyett: pszichológus, 

gyógypedagógus, gyógytestnevelő (Vezetői önértékelés, 5-ös kompetencia: Az intézmény 

stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Kiemelten tehetséges tanulók ellátásában további előrelépés. 

 A gyógytestnevelés ellátásának megoldása az igényelt oktatási intézményekben. Sajnos 

csak egy részmunkaidős gyógytestnevelő látja el a járás tanulóit. Megoldást kell találni 

az ellátatlan tanulók fejlesztésére.  

 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés terápiás órák megtartása helyben, a szakszolgálat 

épületében, csak nagyon indokolt esetben tartani órát a gyermek otthonában. 

 A költséghatékonyság és a kollégák tehermentésítése céljából minél több fejlesztést, 

terápiát tartani a szakszolgálatban, a sok utazás elkerülése végett. 

 Többletkötelezettség terhére megvalósuló programok, táborok, nyílt napok, versenyek 

szervezése.  

 INYR pontos vezetése. 

 A 32 óra pontos betartása. (Vezetői önértékelés, 5-ös kompetencia: Az intézmény 

stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 A munkatársak egyenletes terhelése, feladatmegosztása.(Vezetői önértékelés, 5-ös 

kompetencia: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 Egyéni beszámolók készítése, a továbbképzéseken, munkaközösségi foglalkozásokon 

hallottak megosztása. 

 A közösség összetartozásának erősítése, a kiégés folyamatának csökkentése, megelőzése 

 (Vezetői önértékelés 2-es kompetencia:A változások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 
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4. Tagintézmény rövid bemutatása 

 

4.1 Területi ellátás: Tagintézményünk elsősorban a Tiszafüred járás teleülésein nyújtja szakmai 

szolgáltatásait: Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Tiszaszentimre, Tiszaigar, Tiszaörs és 

Nagyiván. Kunhegyes járás egyes teleüléseit, egyes szakszolgálati feladatok terén megegyezés 

alapján továbbra is elláthatjuk.  

 Szakdolgozóink feladataikat elsősorban a szakszolgálatban látják el. Egyes feladatok, mint az 

óvodai logopédiai és prevenciós fejlesztések a gyermek óvodájában zajlanak továbbra is, hogy 

minden rászoruló gyermek megkaphassa a neki járó fejlesztést.  

 A korai fejlesztés helyszíne ettől a tanévtől a szakszolgálat vagy bölcsőde. Nagyon kivételes 

esetben valósulhat csak meg a gyermek otthonában. (Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A 

tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítás, 2-es kompetencia: A változások 

stratégiai vezetése és operatív irányítása, 5-ös kompetencia: Az intézmény stratégiai vezetése 

és operatív irányítása) 

 

4.2 Személyi állomány: Jelen tanév fő feladata új szakemberek felvétele a távozók helyett a 

feladatellátás és a biztos működés érdekében. Az új dolgozók megfelelő a feladatellátásra 

történő betanítása fontos cél. (Vezetői önértékelés, 5-ös kompetencia: Az intézmény stratégiai 

vezetése és operatív irányítása) 

 

4.3 Teljes állásúak:7 fő pedagógus, 4 fő szakvizsgával rendelkezik 

 3 fő pszichológus: ebből egy fő tagintézmény-igazgató, 1 fő tanácsadó szakpszichológus 

(2017.januártól áll munkába)  

 1 fő gyógypedagógus-szurdopedagógus 

 1 fő TATA szakos gyógypedagógus, logopédus 

 1 fő fejlesztőpedagógus 

 1 fő gyógypedagógus- logopédus  

 1 fő adminisztrátor 

 1 fő félállású takarító 

 Részmunkaidő: 1 fő gyógytestnevelő 

 Megbízási szerződésben: 1 fő klinikai gyermek szakpszichológus heti 8 órában  

 Közcélú foglalkoztatott:1 fő napi 8 órában 

 

5. Általános, a tanév során megvalósítandó feladatok szakterületenként 

 

5.1 Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógia 

2016.szeptember 1. – 2017. augusztus 31. 

Határidő Feladat Felelős Ellenőrzés ki és 

mikor? 

2017. szeptember Órarendek elkészítése 

Éves munkaterv 

  

Folyamatos tanácsadás, fejlesztő 

foglalkozások 

megszervezése, 

biztosítása 

egyéni fejlesztési 

tervek készítése min 2 

hó, max 12 hónapra 

Marton Ibolya 

Barta Ágnes 

M ályiné Koór 

Cecília 

Bukta Henrietta 

havi 

rendszerességgel 
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szülőkonzultációk  

 

eszközkészítés, 

szakirodalom 

tanulmányozása 

 

INYR adatbevitel 

 

egyéni fejlesztési 

napló, belívek napi 

vezetése 

2017.  június végéig Évvégi értékelések, 

soron következő 

felterjesztések 

elkészítése, elküldése 

Marton Ibolya 

Barta Ágnes 

M ályiné Koór 

Cecília  

Bukta Henrietta 

2017.  január, 

június 

írott és szóbeli félévi 

és évvégi beszámoló 

az elvégzett munkáról 

Marton Ibolya 

Barta Ágnes 

M ályiné Koór 

Cecília 

Bukta Henrietta 

megadott 

időpontokban 

munkaközösségeken 

való részvétel 

munkaközösségi 

delegált tag: Marton 

Ibolya 

Bukta Henrietta 

2017. Június – 

augusztus 

nyáron szabadságok 

függvényében és igény 

esetén fejlesztés 

 

Marton Ibolya 

Barta Ágnes 

M ályiné Koór 

Cecília  

Bukta Henrietta 

(Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítás) 

 

5.2 Nevelési tanácsadás 

2016.szeptember 1. – 2017. augusztus 31. 

Határidő Feladat Felelős Ellenőrzés ki és 

mikor? 

2016.szeptember Órarendek elkészítése 

 

Éves munkaterv 

 

Csoportalakítás 

 

Fejlesztési órák és 

pszichológiai terápiák 

beosztása,  

 

Állapotmegismerés új 

kliens esetében 

 

Krómi Zoltánné 

Oláh Júlia 

Illés Amanda 

(mb) 

 

Bukta Henrietta 
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Fejlesztési/terápiás 

tervek megírása (min.3 

hónapra max. tanév 

végére vonatkozóan) 

Folyamatos 

2016.szeptember-

2017.június 

tanácsadás, fejlesztő 

foglalkozások, terápiák 

megszervezése, 

biztosítása 

 

szükség esetén 

vizsgálatok végzése 

nevelési tanácsadás 

keretében (év közben 

jelentkező kliens 

esetében) 

 

gyermekek folyamatos 

beosztása, fejlesztés 

lezárása javulás esetén 

 

szülő és pedagógus 

konzultációk  

 

eszközkészítés, 

szakirodalom 

tanulmányozása 

 

INYR adatbevitel 

 

Egyéni foglalkozási 

napló és belívek napi 

vezetése 

Krómi Zoltánné 

Oláh Júlia 

Illés Amanda 

 

Bukta Henrietta 

havi 

rendszerességgel 

2017. Január, június félévi és év végi 

kontrollmérések, 

szintfelmérések, 

értékelések szöveges 

megírása tanév végén 

Krómi Zoltánné 

Oláh Júlia 

Illés Amanda 

(mb) 

 

Bukta Henrietta  

2017. Április-május MSSST szűrések 

előkészítése és 

megvalósítása az 

óvodákban 

Krómi Zoltánné Bukta Henrietta  

2017. Január, Június írott és szóbeli félévi 

és év végi beszámoló 

az elvégzett munkáról 

Krómi Zoltánné 

Oláh Júlia 

Illés Amanda 

(mb) 

 

Bukta Henrietta  

Megadott 

időpontokban 

munkaközösségeken 

való részvétel 

munkaközösségi 

delegált tag: 

Krómi Zoltánné, 

Bukta Henrietta  
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látogató tag: 

Oláh Júlia 

2017.Június – 

Augusztus 

terápiák, fejlesztések 

folytatása igény 

esetén, 08.31-ig 

lezárás 

 

naplók, belívek 

lezárása 

 

nyári képességfejlesztő 

táborok indítása  

 

előkészülés a 

következő tanévre 

Krómi Zoltánné 

Oláh Júlia 

Illés Amanda 

(mb) 

 

Bukta Henrietta  

(Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 

 

5.3 Szakértői bizottsági tevékenység 

2016.szeptember 1. – 2017. augusztus 31. 

Határidő Feladat Felelős Ellenőrzés ki és 

mikor? 

Folyamatos kontroll BTMN 

szakértői vizsgálatok 

elvégzése az 

ütemtervnek 

megfelelően 

 

alapvizsgálatok 

folyamatos beosztása 

 

szakértői 

vélemények 

határidőre történő 

megírása 

 

INYR adatbevitel 

Marton Ibolya 

Barta Ágnes 

Mályiné Koór 

Cecília 

Bukta Henrietta: 

napi szinten 

2017. Január – 

Március 

iskolaérettségi 

vizsgálatok 

felterjesztések 

beosztása, 

ütemezése, 

folyamatos elvégzése 

március végéig 

 

Márciusban a BTMN 

kontroll 

felterjesztések 

adatlapjának 

Marton Ibolya 

Barta Ágnes 

Mályiné Koór 

Cecília 

Bukta Henrietta 
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megküldése az 

intézményekbe 

2017.Április közigazgatási 

eljárással 

összekapcsolt 

szakvélemények 

elkészítése lehetőség 

szerint 

 

Marton Ibolya 

Barta Ágnes 

Mályiné Koór 

Cecília 

Bukta Henrietta 

Megadott 

időpontokban 

munkaközösségeken 

való részvétel 

munkaközösségi 

delegált tag: 

Barta Ágnes 

Bukta Henrietta 

2017.Június Beérkezett BTMN 

kontroll adatlapok 

ellenőrzése, 

összesítése 

Marton Ibolya 

Barta Ágnes 

Bukta Henrietta 

2017.Január, Június írott és szóbeli félévi 

és év végi beszámoló 

az elvégzett 

munkáról 

Marton Ibolya 

Barta Ágnes 

Bukta Henrietta 

2017.Július - 

Augusztus 

alapvizsgálatok 

elvégzése, elmaradt 

kontrollvizsgálatok 

befejezése 

Marton Ibolya 

Barta Ágnes 

Mályiné Koór 

Cecília 

Bukta Henrietta 

(Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítás) 

 

5.4 Logopédia 

2016.szeptember 1. – 2017. augusztus 31. 

Határidő Feladat Felelős Ellenőrzés ki 

és mikor? 

2016. Szeptember-

október 

szűrések és szűrési 

anyagok előkészítése 

és befejezése az 

intézményekben 

 

logopédiai szűrések 

elvégzése 

 

részletes logopédiai 

vizsgálatok elvégzése, 

azok alapján terápiás 

beosztások 

 

órarend elkészítése 

 

éves munkaterv 

Mályiné Koór 

Cecília 

Barta Ágnes 

 

Bukta 

Henrietta 
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2016. október vége – 

2017. június 

fejlesztő 

foglalkozások, 

terápiák 

megszervezése, 

biztosítása 

 

Mályiné Koór 

Cecília 

Barta Ágnes 

 

Bukta 

Henrietta 

Folyamatos új esetek folyamatos 

beosztása, fejlesztés, 

tanácsadás lezárása 

javulás esetén 

 

logopédiai vizsgálat 

szüksége esetén 

 

Eszközkészítés 

Szakirodalom olvasás 

 

szülő és pedagógus 

konzultációk  

 

INYR adatbevitel 

 

fejlesztési és forgalmi 

napló vezetése 

Mályiné Koór 

Cecília 

Barta Ágnes 

 

Bukta 

Henrietta 

2017. Február értékelések 

elkészítése 

Mályiné Koór 

Cecília 

Barta Ágnes 

Bukta 

Henrietta 

2017. Január, Június írott és szóbeli félévi 

és év végi beszámoló 

az elvégzett munkáról 

Mályiné Koór 

Cecília 

Barta Ágnes 

 

Bukta 

Henrietta 

Megadott 

időpontokban 

munkaközösségeken 

való részvétel 

munkaközösségi 

delegált  tag 

:Mályiné Koór 

Cecília, látogató: 

Barta Ágnes 

Bukta 

Henrietta 

2017.Július-Augusztus igény esetén 

fejlesztés, tanácsadás, 

szűrések előkészítése, 

Év végi értékelések  

Mályiné Koór 

Cecília 

Barta Ágnes 

Bukta 

Henrietta 

(Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítás) 

 

5.5 Gyógytestnevelés 

2016.szeptember 1. – 2017. augusztus 31. 

Határidő Feladat Felelős Ellenőrzés ki és 

mikor? 
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2016. szeptember  a szakfeladat 

mielőbbi 

beindítása, 

szervezése, 

nyomon követése 

 

éves munkaterv 

 

csoportok 

szervezése,  

 

órarend alakítása 

Tudesze Csaba Bukta Henrietta 

Folyamatosan egyeztetés 

védőnőkkel, 

iskolaorvossal, 

iskolaigazgatókkal 

 

INYR adatbevitel 

 

gyógytestnevelési 

napló napi 

vezetése 

Tudesze Csaba Bukta Henrietta 

2017. Január, Június írott és szóbeli 

félévi és évvégi 

beszámoló az 

elvégzett 

munkáról 

Tudesze Csaba Bukta Henrietta 

2017.június foglalkozások, 

naplók lezárása, 

értékelések 

Tudesze Csaba Bukta Henrietta 

(Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítás) 

 

Tagintézményünk főállású gyógytestnevelő szakemberrel nem rendelkezik. Részmunkaidős 

kolléga saját oktatási intézményében látja el heti 3 órában a gyógytestnevelést. Rendkívül 

magas az ellátatlan tanulók száma szakember hiánya miatt. Kossuth Lajos Általános Iskolában, 

Tiszaszőlősi Általános Iskolában, Szent Imre Katolikus Általános Iskolában nem tudjuk 

biztosítani az ellátást. 

 

5.6 Tehetségazonosítás és - gondozás 

2016.szeptember 1. – 2017. augusztus 31. 

Terület: vizuális – térbeli – logikai – grafomotoros – szociális készségek, képességek 

Fejlesztés kerete: csoportos 

Tervezett óraszám: 4 óra/hét, nyáron intenzív tábor keretében egyhetes turnusban 

Korosztály: 5-6-7 évesek 

Létszám: 4-6 fő  egy csoport 

Csoportvezető szakember: Krómi Zoltánné fejlesztőpedagógus 

Pszichológusok: Oláh Júlia pszichológus, Dr. Árvainé Koczok Márta Valéria (2017. 

januártól) 
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Időszak Tevékenység Tartalmi leírás Felelős Ellenőrzés 

2016. 

szeptember 

1-2 hete 

Kapcsolatfelvétel, 

célkitűzések 

A májusban megtörtént MSSST 

szűrés alapján a szülőkkel és az 

óvodapedagógusokkal történő 

kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a 

további vizsgálatokról, további 

ellátási lehetőségekről 

Krómi 

Zoltánné 

Bukta 

Henrietta 

2016. 

szeptember 

3-4 hete  

Tehetségazonosítá

s, jogosultság 

megállapítás 

Tesztek, kérdőívek, 

vizsgálóeljárások – 

fejlesztőpedagógus/pszichológus/s

zükség esetén tehetséggondozó 

koordinátor; Tehetséggondozási 

jogosultságot megállapító 

szakszolgálati szakterületi 

vélemény kiállítása  

Krómi 

Zoltánné 

Oláh Júlia 

 

Bukta 

Henrietta 

2016. 

október 1 

hete 

Felmérés – 

gyermek otthoni, 

óvodai/iskolai 

környezete 

Az oktatási intézményben a 

tehetséggondozáshoz kapcsolódó 

programok felmérése, kapcsolódó 

programok ajánlása, a családi 

környezet felmérése 

Éves munkaterv elkészítése 

Krómi 

Zoltánné 

Oláh Júlia 

Bukta 

Henrietta 

2016. 

október 

2.hete- 

2017. június 

közepe 

Tehetséggondozás Vizuális – logikai – térbeli – 

grafomotoros - szociális 

tehetséggondozó program tartása  

Szükség esetén gyermek/tanuló 

pszichés megsegítése 

Csoportos megfigyelés szükség 

esetén 

Krómi 

Zoltánné 

Oláh Júlia 

Dr.Árvain

é Koczok 

Márta 

Bukta 

Henrietta 

2016. 

október-

2017. június 

 

Tanácsadás 

szülők, 

pedagógusok 

részére 

Tanácsadás, támogatás nyújtása az 

ellátott gyermekek szülei, 

pedagógusok részére 

fejlesztőpedagógus/pszichológus 

szükség esetén tehetséggondozó 

koordinátor 

Krómi 

Zoltánné 

Oláh Júlia 

Dr.Árvain

é Koczok 

Márta 

Császár 

István 

Bukta 

Henrietta 

2017. május 

vége-június 

eleje  

Tehetséggondozás 

– kontroll 

Kimeneti mérések  

 

Krómi 

Zoltánné 

Oláh Júlia 

Dr.Árvain

é Koczok 

Márta 

Bukta 

Henrietta 

2017.június Összegzés, lezárás A kontroll mérések eredményének 

megbeszélése a szülőkkel és a 

pedagógusokkal 

Tapasztalatok összegzése, 

visszajelzések fogadása. 

Krómi 

Zoltánné 

Bukta 

Henrietta 
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2017 július-

augusztus 

Tehetséggondozás 

nyáron 

Intenzív 1 hetes táborok 

turnusokban 

Krómi 

Zoltánné 

Bukta 

Henrietta 

2017. 

április-

május 

Szükségletanalízis

, célkitűzés a 

2017/2018-as 

tanévre 

vonatkozóan 

Újabb Szűrések – MSSST 

(Szűrőeljárás óvodás korban a 

tanulási zavar lehetőségének 

vizsgálatára) szűrőeljárás 

eredménye,  

Jelzések fogadása – pedagógusok 

jelzései 

Krómi 

Zoltánné 

 

Bukta 

Henrietta 

Folyamatos  INYR vezetés 

Fejlesztési naplók vezetése 

Eszközkészítés 

Szakirodalom olvasás 

Tanácsadás szülőknek  

Krómi 

Zoltánné 

Oláh Júlia 

Dr.Árvain

é Koczok 

Márta 

Bukta 

Henrietta 

Megadott 

időpontokba

n 

munkaközösségek

en való részvétel 

munkaközösségi delegált tag : 

Krómi Zoltánné 

 látogató: Dr.Árvainé Koczok 

Márta 

Krómi 

Zoltánné 

Dr.Árvain

é Koczok 

Márta 

Bukta 

Henrietta 

A tevékenység szakmai szabályozója: A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

gondozásának szakszolgálati protokollja, Educatio Kft., Budapest, 2015. 

A tehetséggondozás tevékenységeinek dokumentálásához elsősorban a protokoll függelékében 

található űrlapokat, kérdőíveket, interjúkat segítő kérdések gyűjteményeit és egyéb 

dokumentum javaslatokat használjuk. (Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és 

tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítás) 

 

5.7 Iskola – és óvodapszichológia 

2016.szeptember 1. – 2017. augusztus 31. 

A törvény által előírt feladatot nem tudjuk ellátni. Sajnos nincsen rá megfelelő számú és 

végzettségű pszichológus, illetve a környékbeli óvodákban és iskolákban sincs olyan 

pszichológus felvéve, akiket lehetne koordinálni.  

Jelen tanévben is szükség esetén tanácsot adunk, segítjük az oktatási intézmények pedagógusait 

óvoda és iskolapszichológiai problémák megoldásában. A szakszolgálatban nevelési tanácsadás 

keretében fogadjuk a pszichés megsegítésre szoruló gyerekeket/ tanulókat. 

Valódi megoldási lehetőség csak az lehet, ha sikerülne iskolapszichológust alkalmazni a járás 

oktatási/nevelési intézményeiben.  

Munkaközösség delagált tagja: Oláh Júlia, Látogató tagja: Bukta Henrietta 

(Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítás) 

 

6. Hivatalból indított BTMN felülvizsgálatok ütemezési terve a 2016-2017-es tanévre 

(Mellékeltben) 

A szakértői vizsgálatokat (felül, alap, iskolaérettségi) heti 6 órában tervezzük megvalósítani.  

A vizsgálatok helyszíne: JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményében 

Kihelyezett vizsgálatot nem tervezünk.  

Amennyiben nem lesz elegendő a tervezett heti 6 óra, akkor a második félévben módosítunk az 

óraszámon. (Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai 

vezetése és operatív irányítás) 
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A szakértői vizsgálatban részt vesznek:  

- Marton Ibolya gyógypedagógus, szurdopedagógus 

- Barta Ágnes gyógypedagógus-logopédus 

- Mályiné Koór Cecília gyógypedagógus-logopédus szükség esetén 

- Illés Amanda - klinikai gyermek szakpszichológus 

- Oláh Júlia – pszichológus 

- Bukta Henrietta – pszichológus szükség esetén 

 

7. Team megbeszélések terve, éves órarendje 

A team értekezletet a 2016/2017-es tanévben is minden kedden 15.00-16.00 óra között tartjuk. 

A megbeszélés vezetése a tagintézmény-igazgató hatásköre. A teamen kötelező a megjelenés 

minden főállású szakdolgozónak és a titkárnőnek, hiszen ekkor beszéljük meg az aktualitásokat, 

a problémákat, készítjük el a szolgálati és a saját autó ütemtervét, illetve a szakértői vizsgálatok 

beosztását, beszélünk az egyéb változásokról. Tagintézmény-igazgató hiányzása esetén a 

szakmai helyettes vezeti a team értekezletet. 

A team keretében zajlik a tagintézményi év eleji, féléves és év végi értekezlet, a szavazások és 

egyéb jegyzőkönyvek elkészítése is. A teamet iskolai szünetekben nem tartjuk meg, hiszen a 

dolgozók akkor szabadságon vannak.  

Rendkívüli team értekezletet szükség esetén a tagintézmény-igazgató összehívhat.  

(Vezetői önértékelés, 5-ös kompetencia: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 

8. Fórumok, továbbképzések, melyeken a kollégák részt kívánnak venni 

A 2016/2017-es tanévben is szeretnénk a beiskolázási tervünknek megfelelően részt venni 

szakmai továbbképzéseken, valamint egyéb ingyenes képzéseken. A szakdolgozók kívánják 

kihasználni az éves 2 nappal támogatott szabadon választható továbbképzési lehetőséget 

szakmai megújulások érdekében.  

 Bukta Henrietta: 2016.szeptember 14-16 között a beiskolázási tervnek megfelelően 

szeretne részt venni, a klinikai szakpszichológusi pontgyűjtés keretében, Debrecenben a 

Pszichiátria Tanszéken a CME képzésen.  

 Tanításnélküli munkanap terhére a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri 

Tagintézményében egy napos szakmai látogatás, kapcsolatépítés, csapatépítés 

 INYR továbbképzés 

 A logopédus kollégák Logopédiai szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való 

részvételének támogatása 

(Vezetői önértékelés 2-es kompetencia:A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 

9. Tervezett saját műhelymunkák 

 2016. szeptember 30-án tervezzük megvalósítani a többletkötelezettség terhére a Szakmai 

Nyílt Napunkat, melyen szakmai előadásokkal várjuk az érdeklődő szülőket, 

pedagógusokat, egyéb szakmabelieket. A Nyílt napon a Logopédia Évének megfelelően 

a Logopédia kerül hangsúlyos bemutatásra.   

 Szeretnénk megvalósítani 1-1 előadó meghívását szakmai képzésünk, megújulásunk 

szempontjából.   Mindkét félévünket 1-1 előadással gazdagítva. Ennek konkretizálása 

még folyamatban.   

 Negyedévente egy-egy szakterületen tartanánk Szülő Klubbot az érdeklődő szülők 

számára. Bizonyára logopédia témában is lesz érdeklődő.  
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 Igény esetén az óvodákban kihelyezett szakmai megbeszéléseket tartanánk a 

pedagógusoknak logopédia, pszichológia, prevenció, tehetséggondozás és iskolaérettségi 

vizsgálatok témában.  

 Korai fejlesztés ügyében szakmai megbeszélés tartása a helyi védőnőkkel, orvosokkal.  

(Vezetői önértékelés 2-es kompetencia: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása, 

5-ös kompetencia: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 

10. Tagintézményi ügyeleti terv 

A tagintézmény-igazgató távolléte esetén, az intézmény szakmai irányítását a szakmai helyettes 

látja el, annak hiányzása esetén egy eseti megbízott szakalkalmazott. 

A tagintézmény 16.00 órás nyitva tartási idején túli rendezvények, fejlesztések órája esetén a 

tagintézmény-igazgató által kijelölt személy képviseli a tagintézményt.    

(Vezetői önértékelés, 5-ös kompetencia: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 

 

11. Tagintézmény nyitvatartási rendje 

Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 8.00 – 16.00 

Csütörtök: 8.00 – 16.30  

Ettől eltérő esetekben, mint például iskolai szünetekben, saját rendezvények esetében 

főigazgató engedéllyel tartunk nyitva.(Vezetői önértékelés, 5-ös kompetencia: Az intézmény 

stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 

12. Tervezett tanácsadás típusok 

Minden szakszolgálati feladat esetén a pedagógusok a klienssel megbeszélt időpontban 

tanácsadást tart.   

 

13. Vezetői belső ellenőrzési terv 

Vezetőként igyekszem megfelelni a professzionális munkavégzés etikai és erkölcsi 

tényezőinek. Kritikusan reflektálok mind a belső tagintézményi, mind a külső reflexiókra. Saját 

munkámat, személyiségemet szükség esetén felülvizsgálom, esetleges változtatásokat 

megteszek. Szakmailag naprakészen vezetem az intézményünket.  Időközönként 

felülvizsgálom vezetői pályázatomat a változások, változtatások függvényében. (Vezetői 

önértékelés 2-es kompetencia:A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 

Tagintézmény-igazgatói belső ellenőrzés 

A munkaterv teljesítésnek belső 

ellenőrzése 

kéthavonta Bukta Henrietta 

Szakdolgozók éves munkatervének 

ellenőrzése, fejlesztési/terápiás 

órarendek ellenőrzése 

szeptember, február Bukta Henrietta 

Fejlesztési/Terápiás tervek ellenőrzése októbertől maximum 

negyedévente, minimum 

egyszer 

Bukta Henrietta 

Szakértői vélemények tartalmának és a 

határidők betartásának ellenőrzése 

naponta Bukta Henrietta 

Oláh Júlia pszichológus munkájának 

ellenőrzése, mentorálása 

folyamatosan Bukta Henrietta 
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Vezetői hospitálások fejlesztési órán 

(kivétel pszichológia) 

havonta Bukta Henrietta 

INYR, papíralapú dokumentáció 

vezetésének ellenőrzése 

havonta Bukta Henrietta 

A szakdolgozók írásos és szóbeli 

beszámolójának ellenőrzése szakmai 

munkájukról 

Féléves és év végi kontrollmérések 

ellenőrzése 

január, június Bukta Henrietta 

A munkatársak kötelező óraszámának 

teljesítésének ellenőrzése, a munkaidő 

betartásának ellenőrzése 

hetente, naponta Bukta Henrietta 

ügyviteli dokumentáció ellenőrzése naponta Bukta Henrietta 

Éves, féléves munkaterv, órarend 

elkészítése írásban a dolgozó által 

tanév eleje, és tanév vége  Bukta Henrietta 

Vizsgálatok, foglalkozások, fejlesztések 

ellenőrzése, hospitálások 

havonta Bukta Henrietta 

Tagintézmény ellátmányával, 

elszámolással kapcsolatos ellenőrzések 

havonta Bukta Henrietta 

Felszereltség, tárgyi eszközök, szolgálati 

autó használati rend ellenőrzése  

félévente Bukta Henrietta 

(Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása, 

5-ös kompetencia: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása) 

 

14. Munkacsoportok munkaterve 

Nevelési tanácsadás, tehetség, szakértői bizottsági tevékenység, logopédia, korai 

munkacsoportok kialakítása a 2016/2017-es tanév első félévének feladata tagintézményi 

szinten. A munkacsoportok havi egy alkalommal ülnek össze keddenként 14.00-15.00 óra 

között. Minden munkacsoportnak lesz felelőse és a tagintézmény- vezető is részt vesz a 

csoportüléseken. (Vezetői önértékelés 1-es kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése 

és operatív irányítása,5-ös kompetencia: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív 

irányítása) 

 

15. Egyéb 

Ebben a tanévben Mályiné Koór Cecília készíti el a minősítésre a portfólióját, valószínűleg 

ebben a tanévben megtörténik a Pedagógus II. minősítése is.  

 

Pedagógusi önértékelése várható a következő személyeknek: 

- MályinéKoór Cecília 

- Bukta Henrietta 

 

 

Hivatalból indított BTMN felülvizsgálatok ütemezési terve a 2016-2017-es tanévre 

 

Dátum Intézmény neve Címe Fő 

 2016.09.05. KLG Nagyiváni Általános Iskola 5363 Nagyiván, Fő út 65. 2 

2016.09.06. KLG Nagyiváni Általános Iskola 5363 Nagyiván, Fő út 65. 1 

2016.09.12. KLG Nagyiváni Általános Iskola 5363 Nagyiván, Fő út 65. 2 
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2016.09.13. KLG Nagyiváni Általános Iskola 5363 Nagyiván, Fő út 65. 1 

2016.09.19. 

KLG Nagyiváni Általános Iskola 

Nagy László Szakképző Iskola és 

Gimnázium 

5363 Nagyiván, Fő út 65. 

5340 Kunhegyes, Kossuth 

Lajos út 15-17. 

2 

2016.09.20. 
Nagy László Szakképző Iskola és 

Gimnázium 

5340 Kunhegyes, Kossuth 

Lajos út 15-17. 

1 

2016.09.26. 
KLG Balkay Pál Általános és Szakiskola 5362 Tiszaörs, Rákóczi út 

7-9. 

2 

2016.09.27. 
KLG Balkay Pál Általános és Szakiskola 5362 Tiszaörs, Rákóczi út 

7-9. 

1 

2016.10.03. 

KLG Balkay Pál Általános és Szakiskola 

KLG Tiszaderzsi Általános Iskola 

5362 Tiszaörs, Rákóczi út 

7-9. 

5243 Tiszaderzs, Fő út 22. 

1 

1 

2016.10.04. 
KLG Tiszaszőlősi Általános Iskola 5244 Tiszaszőlős, 

Alkotmány út 12. 

1 

2016.10.10. 
KLG Tiszaszőlősi Általános Iskola 5244 Tiszaszőlős, 

Alkotmány út 12. 

2 

2016.10.11. 
KLG Tiszaszőlősi Általános Iskola 5244 Tiszaszőlős, 

Alkotmány út 12. 

1 

2016.10.17. 
KLG Tiszaszőlősi Általános Iskola 5244 Tiszaszőlős, 

Alkotmány út 12. 

2 

2016.10.18. 
KLG Tiszaszőlősi Általános Iskola 5244 Tiszaszőlős, 

Alkotmány út 12. 

1 

2016.10.24. 
KLG Tiszaszőlősi Általános Iskola 5244 Tiszaszőlős, 

Alkotmány út 12. 

2 

2016.10.25. 
KLG Tomajmonostora Általános Iskola 5324 Tomajmonostora, 

Széchenyi út 59. 

1 

2016.11.07. 
KLG Kossuth Lajos Általános Iskola 5350 Tiszafüred, Kossuth 

tér 2. 

2 

2016.11.08. 
KLG Kossuth Lajos Általános Iskola 5350 Tiszafüred, Kossuth 

tér 2. 

1 

2016.11.14. 
KLG Kossuth Lajos Általános Iskola 5350 Tiszafüred, Kossuth 

tér 2. 

2 

2016.11.15. 
KLG Kossuth Lajos Általános Iskola 5350 Tiszafüred, Kossuth 

tér 2. 

1 

2016.11.21. 
KLG Kossuth Lajos Általános Iskola 5350 Tiszafüred, Kossuth 

tér 2. 

2 

2016.11.22. 
KLG Kossuth Lajos Általános Iskola 5350 Tiszafüred, Kossuth 

tér 2. 

1 

2016.11.28. 
KLG Kossuth Lajos Általános Iskola 5350 Tiszafüred, Kossuth 

tér 2. 

2 

2016.11.29. 
KLG Vasvári Pál Általános Iskola 5322 Tiszaszentimre, 

Kisfaludy köz 1. 

1 

2016.12.05. 
KLG Vasvári Pál Általános Iskola 5322 Tiszaszentimre, 

Kisfaludy köz 1. 

2 

2016.12.06. 
KLG Vasvári Pál Általános Iskola 5322 Tiszaszentimre, 

Kisfaludy köz 1. 

1 
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2016.12.12. 
KLG Vasvári Pál Általános Iskola 5322 Tiszaszentimre, 

Kisfaludy köz 1. 

2 

2016.12.13. 
KLG Vasvári Pál Általános Iskola 5322 Tiszaszentimre, 

Kisfaludy köz 1. 

1 

2016.12.19. 
KLG Vasvári Pál Általános Iskola 5322 Tiszaszentimre, 

Kisfaludy köz 1. 

2 

2016.12.20. 
KLG Vasvári Pál Általános Iskola 5322 Tiszaszentimre, 

Kisfaludy köz 1. 

1 

2017.01.03. 
KLG Vasvári Pál Általános Iskola 5322 Tiszaszentimre, 

Kisfaludy köz 1. 

1 

2017.01.09. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5350 Tiszafüred, Fő út 26. 2 

2017.01.10. 
KLG Vasvári Pál Általános Iskola 5322 Tiszaszentimre, 

Kisfaludy köz 1. 

1 

2017.01.16. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5350 Tiszafüred, Fő út 26. 2 

2017.01.17. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5350 Tiszafüred, Fő út 26. 1 

2017.01.23. 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

Szabó Viki 

5350 Tiszafüred, Fő út 26. 1 

2017.01.24. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5350 Tiszafüred, Fő út 26. 1 

2017.01.30. 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

Tóth Bogi 

5350 Tiszafüred, Fő út 26. 2 

2017.01.31. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5350 Tiszafüred, Fő út 26. 1 

2017.02.06. 

Iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint megállapítása céljából 

végzett szakértői vizsgálatoknak fenntartott napok 

 

2017.02.07.  

2017.02.13.  

2017.02.14.  

2017.02.20.  

2017.02.21.  

2017.02.27.  

2017.02.28.  

2017.03.06.  

2017.03.07.  

2017.03.13.  

2017.03.14.  

2017.03.20. 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

5350 Tiszafüred, Fő út 26. 2 

2017.03.21. 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

5350 Tiszafüred, Fő út 26. 1 

2017.03.27. 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

5350 Tiszafüred, Fő út 26. 2 

2017.03.28. 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

5350 Tiszafüred, Fő út 26. 1 

2017.04.03. 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

5350 Tiszafüred, Fő út 26. 2 

2017.04.04. 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

5350 Tiszafüred, Fő út 26. 1 

2017.04.10. 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

5350 Tiszafüred, Fő út 26. 2 
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2017.04.11. 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

5350 Tiszafüred, Fő út 26. 1 

2017.04.24. 
KLG Nagyiváni 

Általános Iskola 

5363 Nagyiván, Fő út 65. 2 

2017.04.25. 
Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

5350 Tiszafüred, Fő út 26. 1 

2017.05.02. 

Kovács Mihály 

Általános Iskola Turai 

Zs. 

5241 Abádszalók, István király út 1. 1 

 

Megjegyzés: Szakszolgálatunkhoz beérkezett szakértői vélemény iránti kérelmeket 

(alapvizsgálatokat) folyamatosan ütemezzük, valamint az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségi szint megállapítása céljából végzett vizsgálatok miatt tolódhatnak a felülvizsgálati 

időpontok. 

 

 

 

 
 

VIII.10.A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény  

Szabó Judit  

tagintézmény-igazgató 

 

1. Általános pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

 a 2011. évi CXC Nemzeti köznevelésről szóló törvénynek és a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről szóló 15/2013 EMMI rendeletnek való megfelelés, 

 a fenntartó elvárásainak való szigorú megfelelés, 

 az egységes működési filozófiának való megfelelés (szakszolgálati rendelet és az SZMSZ 

értelmében), 

 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, 

 az önértékelési csoport által kijelölt folyamatoknak való teljes körű megfelelés, 

 költséghatékony működés elvének követése 

 

2.  A telephely speciális céljai (Önértékelési kkv.: 52.o., 53.o., 57.o., 58.o., 60.o.) 

 A magas szakmai színvonalon történő munkavégzés alapvető célunk. Törekszünk arra, 

hogy kihasználjuk a továbbképzési lehetőségeket, valamint a jó gyakorlatok átvételét a 

kollégáktól. 

 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 
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szem előtt tartva. Intenzívebb kapcsolatot kívánunk kialakítani a gyermekprogramokat 

szervező társintézményekkel, a korábbi gyakorlathoz képest. 

 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 

logopédia 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.  A tagintézmény bemutatása: 

3.1. Személyi feltételek: 

Szakalkalmazott főállású kollégák: 

név beosztás, munkakör kötelező óra tevékenységek 

Szabó Judit szakvizsgázott 

gyógypedagógus 

tagintézmény-

igazgató 

heti 4 óra szakértői bizottsági tevékenység 

Gazdig 

Dóra 

pszichológus heti 21 óra 4 óra szakértői bizottsági 

tevékenység 

17 óra nevelési tanácsadás, 

tehetséggondozás 

Kóródi 

Anikó 

pszichológus heti 21 óra 4 óra szakértői bizottsági 

tevékenység 

17 óra nevelési tanácsadás, 

tehetséggondozás 

Burai 

Zsuzsanna 

szakvizsgázott 

gyógypedagógus - 

logopédus 

 

heti 21 óra  21 óra logopédiai ellátás 

Szakértői bizottsági tevékenység, 

óvodai programok miatt elmaradt 

kötelező órák terhére 

Farkas 

István 

gyógypedagógus - 

logopédus 

 

heti 21 óra 21 óra logopédiai ellátás 

Szakértői bizottsági tevékenység, 

óvodai programok miatt elmaradt 

kötelező órák terhére 

Hovodzák 

Imréné 

gyógypedagógus 

 

heti 21 óra 14 óra szakértői bizottsági 

tevékenység, korai fejlesztés 

(alkalmazkodva a korai 

fejlesztésbe bekerülő gyermekek 

óraszámához) 

7 óra nevelési tanácsadás 
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Juhász Olga gyógypedagógus 

 

heti 21 óra 14 óra szakértői bizottsági 

tevékenység, korai fejlesztés 

(alkalmazkodva a korai 

fejlesztésbe bekerülő gyermekek 

óraszámához) 

7 óra nevelési tanácsadás 

Tóviziné 

Hevesi-

Tóth Mária 

szakvizsgázott 

gyógypedagógus 

heti 21 óra 10 óra szakértői bizottsági 

tevékenység 

11 óra nevelési tanácsadás 

Récziné 

Halmai 

Hédi 

gyógytestnevelő heti 21 óra 

+ 1 túlóra 

22 óra gyógytestnevelés ellátás 

 

3.2 Nevelő-oktató munkát segítő munkatársak: 

 Hoppál Imréné adminisztrátor főállásban 

 

3.3 Megbízási szerződéssel foglalkoztatni kívánjuk: 

 Farkas Zita - konduktor (tervezetten heti 10 óra) 

 Csipes Piroska Eszter – gyógytestnevelő (tervezetten heti 3 óra) 

 Kocsisné Török Ágnes – gyógytestnevelő (tervezetten heti 3 óra) 

 Páll Viktória Ilona - gyógytestnevelő (tervezetten heti 6 óra) 

 Tóthné Péter Szilvia – gyógypedagógus (tervezetten heti 2 óra korai fejlesztésben) 

 

3.4 Ellátott települések: Törökszentmiklós, Tiszapüspöki, Kengyel, Tiszatenyő, Kuncsorba 

A korai fejlesztésben a mozgásfejlesztést tagintézményünk biztosítja a Fegyverneki Telephely 

ellátási területén élő gyermekek számára is (Fegyvernek, Örményes, Tiszabő). 

 

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. 

 

3.5 A pedagógusok munkafeltételei – tárgyi feltételek 
Az épület a város frekventált központjában található, jól megközelíthető, a parkolási lehetőség 

biztosított. A telephely udvara kisebb lett az előző tanévhez viszonyítva. Nehézséget okoz, hogy 

az akadálymentesítés még nem történt meg, a bejáratnál lépcső található, a mozgásfejlesztő 

szobához vezető ajtó keskeny, a mosdóhelyiség nem felel meg az előírásoknak, elavult, nincs 

pelenkázó, zuhanyzó. 

 

A helyiségek közül: 

 egy vezetői iroda 

 egy és adminisztrátori iroda 
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 egy a pszichológiai terápiára, IQ mérésre kialakított szoba 

 kettő pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálatok végzésére, terápiára kialakított szoba 

 egybenyíló logopédiai és mozgásfejlesztő szoba (a két helység 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, polcrendszerre lenne szükségünk, 

 a mozgásfejlesztő eszközök raktározására nincs lehetőségünk, így a mozgásteret szűkíti 

 a szőnyegek elhasználódtak, a parketta felcsiszolása szükségessé vált 

 a szobák nem túl nagyok, nagyobb csoportos terápiára, közösségi rendezvényre nem 

alkalmasak 

 csoportos terápiák esetén a szülői váró túlzsúfolt 

 

Eszközeink az elmúlt években részben gyarapodtak, ezek főként diagnosztikai célt szolgálóak. 

A fejlesztéshez többnyire saját vásárlású, illetve „gyártott” eszközöket használunk. Az 

eszközök folyamatosan amortizálódnak, pótlásuk, bővítésük fontos lenne. Reméljük, hogy a 

korai fejlesztéssel kapcsolatos eszközigény nagy része a pályázatok során beszerzésre kerülhet. 

 

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 fontos 

feladatnak bizonyul. 

 

Bábtartó állványt, valamint relaxációhoz megfelelő „ülőkét” a dolgozók készítették. A szobák 

dekorálása a tagintézmény dolgozóinak és a közfoglalkoztatott munkatárs kreativitásának, 

szorgalmának eredménye.  

 

4. A tanév során megvalósítandó feladatok: 

4.1 Általános szakszolgálati feladatok: 

 

Feladat Határidő Felelős Megjegyzés 

Önértékelési 

kkv. 

a tanév során folyamatos, rendszeres tevékenységek 

jogszabályi változások 

figyelemmel kísérése 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

munkaterv megvalósulásának 

ellenőrzése, korrekciók 

havonta, folyamatos tagintézmény-

igazgató 

52.o., 55.o.,  

partneri igények feltérképezése, 

követése 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

felterjesztések fogadása, 

kezelése 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

60.o. 
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 ügyintéző  

nyilvántartási rendszerünk 

finomítása, vezetése 

folyamatos ügyintéző 60.o. 

team 

 

hetente tagintézmény-

igazgató 

témafelelős  

53.o., 57.o., 

58.o., 60.o., 

behívások, dokumentáció, folyamatos, aktuális 

időszakban 

szakalkalmazottak 

ügyintéző 

tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

szakértői és szakterületi 

vélemények ellenőrzése 

munkaidő nyilvántartás, 

adminisztráció 

saját autó használati igények, 

gazdasági ügyek stb 

heti, havi esetforgalom vezetése, 

ellenőrzése 

folyamatos, 

rendszeres 

szakalkalmazottak 

tagintézmény-

igazgató 

 

60.o. 

eszközszükséglet jelzése aktuálisan, rendszeres tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

kapcsolattartás az 

intézményvezetőkkel 

aktuálisan, rendszeres tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

igazgatótanácsi értekezlet havonta tagintézmény-

igazgató 

53.o., 57.o. 

ismeret- és tudásmegosztás folyamatos tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

53.o., 57.o. 

partnerintézményekkel való 

együttműködés koordinálása 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

augusztus-szeptember hónap feladatai 

évindítás, munkaterv elkészítése, 

leadás 

2016.08.15. tagintézmény-

igazgató 

49.o., 

terápiák, nyári munka és 

dokumentációik zárása 

2016.08.31. szakalkalmazottak 

tagintézmény-

igazgató 

 

megbízási szerződéssel dolgozó 

kollégákkal egyeztetés, 

szerződések előkészítése 

2016.08.31. tagintézmény-

igazgató 

57.o. 

éves önértékelési terv 

megismerése, elfogadása 

2016.09. tagintézmény-

igazgató 

53.o., 57.o. 

új kolléga mentorálása 2016.09.01. 

folyamatos 

tagintézmény-

igazgató 

minden kolléga 

57.o., 

tanévindító értekezlet 2016.09.15-ig az 

időpont még nincs  

tagintézmény-

igazgató 

53.o., 57.o., 

szakmai kapcsolattartás a 

nevelési-oktatási és 

társintézményekkel 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

60.o. 
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szülői értekezleteken való 

megjelenés 

igény szerint szakalkalmazottak 

tagintézmény-

igazgató 

32.o. 

munkaköri leírások aktualizálása Főigazgatóság 

utasítása szerint 

tagintézmény-

igazgató 

57.o., 60.o., 

eszközpark áttekintése, 

eszközszükséglet jelzése 

2016.09.15. tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

60.o. 

iktatóprogram bevezetése 2016.09.01. tagintézmény-

igazgató 

ügyintéző 

60.o. 

éves statisztika előkészítése 2016.09.30. ügyintéző 

tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

INYR képzés 2016.09.10. szakalkalmazottak 57.o., 

tűzriadó 2016.09.15. minden 

alkalmazott 

 

 

munkavédelmi, tűzvédelmi 

oktatás 

2016.09.06. minden 

alkalmazott 

 

október hónap feladatai 

éves statisztika elkészítése Főigazgatóság 

utasítása szerint 

tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

naplók megnyitása aktuálisan tagintézmény-

igazgató 

 

foglalkozások látogatása ütemterv szerint tagintézmény-

igazgató 

57.o. 

új kolléga mentorálása folyamatos szakalkalmazottak 

tagintézmény-

igazgató 

57.o. 

november – december hónap feladatai 

foglalkozások látogatása ütemtervnek 

megfelelően 

tagintézmény-

igazgató 

57.o. 

félév zárásának előkészítése, 

statisztikai adatok, beszámolók 

bekérése, összegzés 

2017.01.05., illetve a 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

szakalkalmazottak 

ügyintéző 

tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

éves leltár előkészítése Főigazgatóság 

utasítása szerint 

szakalkalmazottak 

ügyintéző 

tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

január hónap feladatai 

félévi beszámoló elkészítése Főigazgatóság 

utasítása szerint 

tagintézmény-

igazgató 

52.o., 55.o. 

félévi értekezlet 2017.01. tagintézmény-

igazgató 

53.o., 57.o. 

terápiák félévi értékelései szakalkalmazottak tagintézmény-

igazgató 

 



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 296 

 
 

leltár Főigazgatóság 

utasítása szerint 

szakalkalmazottak 

ügyintéző 

tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

foglalkozások látogatása ütemtervnek 

megfelelően 

tagintézmény-

igazgató 

57.o. 

február-március hónap feladatai 

2017/2018-as tanévre vonatkozó 

BTMN felülvizsgálati kérelmi 

dokumentáció kiküldése az 

intézményeknek 

2017.03.15. tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

foglalkozások látogatása ütemtervnek 

megfelelően 

tagintézmény-

igazgató 

57.o. 

április hónap feladatai 

minősítésre jelentkezés leadása központi határidő szakalkalmazottak 

tagintézmény-

igazgató 

 

 

többletkötelezettség - vállalás 

elkészítése 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

szakalkalmazottak 

tagintézmény-

igazgató 

53.o.,57.o.,60.o. 

május hónap feladatai 

többletkötelezettség – vállalás 

feladatainak végzése 

ütemezés szerint szakalkalmazottak 

tagintézmény-

igazgató 

53.o.,57.o.,60.o. 

június hónap feladatai 

éves orvosi ellenőrzés ütemezés szerint minden 

alkalmazott 

 

többletkötelezettség – vállalás 

feladatainak végzése, arról 

beszámoló készítése 

ütemezés szerint szakalkalmazottak 

tagintézmény-

igazgató 

53.o.,57.o.,60.o. 

tanév zárásának előkészítése, 

statisztikai adatok, beszámolók 

bekérése, összegzés 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

szakalkalmazottak  60.o. 

éves beszámoló készítése, 

statisztikai adatok összegzése 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

éves munka értékelése 2017.06. tagintézmény-

igazgató 

53.o.,57.o. 

szabadságolás, nyári munkarend 

elkészítése 

2017.06. tagintézmény-

igazgató 

57.o. 

beérkező BTMN felülvizsgálati 

kérelmek ékeztetése, áttekintése, 

összesítése 

2017.06.30. ügyintéző 

tagintézmény-

igazgató 

60.o. 
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4.2 Korai fejlesztés, oktatás és gondozás: 

2016.szeptember 1. – 2017.augusztus 31. 

 

Szakember:  

 Juhász Olga - gyógypedagógus 

 Hovodzák Imréné - gyógypedagógus 

 Farkas Zita (megbízással) – konduktor 

 Tóthné Péter Szilvia (megbízással) - gyógypedagógus 

 

Komplex gyógypedagógia - tervezett esetszám: 5 fő + a tanév folyamán ellátásra jogosulttá 

válók. 

Mozgásfejlesztés - tervezett esetszám: 5 fő + a tanév folyamán ellátásra jogosulttá válók. 

 

A hangsúlyt fektetünk a szakember „állandóságra”, a kialakult bizalmi légkör, terápiás 

kapcsolat megőrzésére a terápiás ellátás során.  

 

 

4.3 Fejlesztő nevelésre jogosult gyermek jelenleg nincs az ellátási területünkön. 
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sorsz. feladat határidő felelős ellenőrzés megjegyzés 

Önértékelési 

kkv. 

1. ellátás 

megszervezése 

2016.09.01. tagintézmény-

igazgató, 

gyógypedagógusok 

  

2. státuszmérés, 

fejlesztési terv 

készítése 

2016.09.15. gyógypedagógusok 

konduktor 

tagintézmény-

igazgató 

2016.09.15. 

20.o., 

21.o.,22.o.,  

24.o. 

25.o., 30.o. 

3. ellátás szakszerű 

eszköz- és 

módszerválasztással, 

a vezetői látogatás 

tapasztalatainak, 

javaslatainak 

hasznosítása 

folyamatos gyógypedagógusok 

konduktor 

tagintézmény-

igazgató 

hetente, 

havonta 

látogatás: 

félévente 2x 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 

4. kapcsolattartás 

szülővel 

folyamatos gyógypedagógusok 

konduktor 

tagintézmény-

igazgató 

32.o. 

5. team-munka, a 

kliens ellátásában 

még érintett 

kollégával, szükség 

esetén 

társintézménnyel 

megbeszélés 

folyamatos/ 

aktuálisan 

gyógypedagógusok tagintézmény-

igazgató 

25.o. 

33.o. 

6. dokumentáció 

vezetése, napló 

INYR 

folyamatos gyógypedagógusok 

konduktor 

tagintézmény-

igazgató 

havonta 

60.o. 

7. félévi statisztikai 

adatok szolgáltatása 

2017.01.06. gyógypedagógusok 

konduktor 

tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

8. felülvizsgálatra való 

felterjesztés 

szakértői 

vélemény 

alapján 

gyógypedagógusok 

tagintézmény-

igazgató 

tagintézmény-

igazgató 

 

9. nyári ellátás 

szükségessége 

esetén szervezés, 

ellátás, helyettesítés 

2017.07.01. tagintézmény-

igazgató, 

gyógypedagógusok 

tagintézmény-

igazgató 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 

10. nyári ellátás 2017.08.31. gyógypedagógusok 

konduktor 

tagintézmény-

igazgató 

20.o., 

22.o.,23.o. 

30.o., 32.o. 

11. év végi 

státuszmérés, 

értékelés, 

dokumentáció zárása 

2017.08.31. gyógypedagógusok 

konduktor 

tagintézmény-

igazgató 

21.o. 

12. a munkaközösségi 

foglalkozások 

látogatása, 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

gyógypedagógus 

tagintézmény-

igazgató 

27.o. 

32.o., 



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 299 

 
 

 

4.4 Szakértői bizottsági tevékenység: 

2016.szeptember 1. – 2017.augusztus 31. 

Szakember:  

 Gazdig Dóra – pszichológus 

 Kóródi Anikó – pszichológus 

 Szabó Judit - gyógypedagógus 

 Juhász Olga - gyógypedagógus 

 Tóviziné Hevesi-Tóth Mária - gyógypedagógus 

 Hovodzák Imréné - gyógypedagógus 

tervezett esetszám: felülvizsgálat (beérkezett) 126 fő, alapvizsgálat IÉV-vel 100 fő 

 

 

sor

sz. 

feladat határidő felelős ellenőrzés megjegyzés 

Önértékelési 

kkv. 

1. szakértői vizsgálat 

iránti kérelmek 

fogadása, vizsgálatok 

ütemezése 

2016.08.15 

folyamatos 

tagintézmény-

igazgató 

  

2. alap- és 

felülvizsgálatok 

szakszerű végzése 

adekvát 

tesztválasztással, a 

jelzett probléma és a 

gyermek 

sajátosságaihoz 

igazított 

eszközválasztással, új 

vizsgálati eljárások 

alkalmazása 

folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

tagintézmény-

igazgató 

folyamatos 

20.o., 21.o., 

22.o., 30.o., 

3. szükség esetén 

mérőeszköz, 

feladatlap 

aktuálisan gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

22.o., 24.o.,  

tapasztalatcsere, 

információ-

megosztás a 

kollégákkal 

13. továbbképzések, 

önképzés 

folyamatos gyógypedagógusok tagintézmény-

igazgató 

33.o. 

14. pályázati 

lehetőségek 

figyelése, részvétel 

folyamatos gyógypedagógusok tagintézmény-

igazgató 

33.o. 

15. tanév végi 

összesítés, 

részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgatóság 

utasítása 

szerint 

gyógypedagógusok 

konduktor 

tagintézmény-

igazgató 

60.o. 
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összeállítása, 

alkalmazása, 

korrekciója 

4. félévi statisztikai 

adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

2017.01.06

. 

gyógypedagógus 

pszichológus 

tagintézmény-

igazgató 

22.o., 23.o. 

5. iskolai életmódra való 

alkalmassági 

vizsgálatok fogadása, 

ütemezése 

2017.01.31

. 

tagintézmény-

igazgató 

  

6. IÉV besorolása, 

vizsgálatok végzése 

2017.01.31

. 

2017.03.15

. 

tagintézmény-

igazgató 

gyógypedagógus 

pszichológus 

tagintézmény-

igazgató 

aktuálisan  

20.o., 21.o., 

22.o., 

7. team munka, 

megbeszélés, 

diagnózis közös 

meghozatala, szülői 

konzultáció 

folyamatos tagintézmény-

igazgató 

gyógypedagógus 

pszichológus 

tagintézmény-

igazgató 

25.o. 

32.o. 

33.o. 

8. szakértői vélemények 

készítése, változatos 

szakirodalmi és 

internetes felületek 

javaslata 

folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

tagintézmény-

igazgató 

hetente/havont

a 

20.o., 21.o.,  

9. dokumentáció 

vezetése, 

INYR 

folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

tagintézmény-

igazgató 

hetente/havont

a 

60.o. 

10. a munkaközösségi 

foglalkozások 

látogatása, 

tapasztalatcsere, új 

információk 

megosztása a 

kollégákkal 

folyamatos Tóviziné 

Hevesi-Tóth 

Mária 

tagintézmény-

igazgató 

 27.o. 

32.o., 

11. önképzés folyamatos gyógypedagógus 

pszichológus 

tagintézmény-

igazgató 

33.o. 

12. tanév végi összesítés, 

részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgató

ság 

utasítása 

szerint 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazott

ak 

tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

 

4.5 Nevelési tanácsadás / prevenciós tevékenység: 

2016.október 1. – 2017.augusztus 31. 

Szakember:  

 Juhász Olga – gyógypedagógus 

 Tóviziné Hevesi-Tóth Mária – gyógypedagógus 

 Hovodzák Imréné - gyógypedagógus 
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 tervezett ellátás: 80 fő (egyéni, kiscsoportos) 

 

sor

sz. 

feladat határidő felelős ellenőrzés megjegyzés 

Önértékelési 

kkv. 

1. részképesség 

szűrővizsgálati 

igények összesítése, 

szűrés tervezése 

2016.09.01. tagintézmény-

igazgató 

gyógypedagógus 

tagintézmény-

igazgató 

 

60.o. 

2. szűrőanyagok 

frissítése, mérőanyag 

pótlása, készítése 

2016.09.05. gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

 

30.o. 

3. szűrővizsgálatok 

végzése 

2016.10.04. gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

 

20.o., 21.o., 

22.o., 30.o., 

4. tájékoztatás szülők, 

óvoda felé 

2016.10.15. gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

 

32.o. 

5. szűrővizsgálati 

vélemények 

elkészítése 

2016.10.15. gyógypedagógus 2016.10.15. 20.o., 21.o., 

6. szűrési statisztika, 

következtetések 

2016.10.15. gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

2016.10.15. 

60.o. 

7. ellátás 

megszervezése, 

csoportalakítás 

2016.10.10. gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

 

25.o.,27.o. 

8. fejlesztési tervek 

készítése a mérési 

eredmények alapján 

2016.10.30. gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

 

20.o., 21.o.,22.o.,  

24.o. 

25.o., 30.o. 

9. folyamatos ellátás 

biztosítása, 

differenciált 

foglalkozásszervezés

, fejlesztő értékelés 

a vezetői látogatás 

tapasztalatainak, 

javaslatainak 

hasznosítása,  

2017.06.15. 

2017.08.31. 

gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

látogatás 

félévente 2x 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 

10. kapcsolattartás 

szülőkkel, 

pedagógusokkal 

folyamatos gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

 

32.o. 

11. team-munka, a kliens 

ellátásában még 

érintett kollégával, 

szükség esetén 

társintézménnyel 

megbeszélés 

folyamatos/

aktuálisan 

gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

 

25.o., 27.o. 

33.o. 
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12. félévi statisztikai 

adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

2017.01.06. gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

 

60.o. 

13. dokumentáció 

vezetése, napló és 

INYR 

folyamatos gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

havonta 

60.o. 

14. év végi mérés, 

értékelés, 

dokumentációk 

zárása 

2017.06.15. 

2017.08.31. 

gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

 

21.o. 

15. tapasztalatcsere, új 

információk 

megosztása a 

kollégákkal 

folyamatos gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

 

27.o. 

32.o., 

16. továbbképzéseken 

való részvétel, 

önképzés, pályázatok 

figyelése, észvétel 

folyamatos gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

 

33.o. 

17. tanév végi összesítés, 

részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgatós

ág utasítása 

szerint 

gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

 

60.o. 

18. nyári feladatellátás 

megszervezése, 

végzése 

2017.08.31. gyógypedagógus tagintézmény-

igazgató 

 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 

 

4.6 Nevelési tanácsadás / pszichés gondozás: 

2016.szeptember 1. – 2017.augusztus 31. 

Szakember:  

 Gazdig Dóra – pszichológus 

 Kóródi Anikó – pszichológus 

tervezett ellátás: 120 fő (az előző tanévek figyelembevételével) 

 

sor

sz. 

feladat határidő felelős ellenőrzés megjegyzés 

Önértékelési 

kkv. 

1. bejelentkezések, 

kérelmek áttekintése, 

első találkozás, 

vizsgálat ütemezése 

folyamatos pszichológus tagintézmény-

igazgató 

hetente/havont

a 

20.o., 21.o., 

22.o., 30.o., 

2. vizsgálatok végzése 

szakszerű eszköz- és 

módszerválasztással, 

szükség esetén 

szakterületi vélemény 

írása 

folyamatos pszichológus tagintézmény-

igazgató 

 

20.o., 21.o., 

22.o., 30.o., 

3. terápiák tartása, 

egyéni illetve 

csoportos, adekvát és 

folyamatos pszichológus tagintézmény-

igazgató 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 
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változatos technikák 

alkalmazása 

hetente/havont

a 

4. team-munka, a kliens 

ellátásában még 

érintett kollégával, 

szükség esetén 

társintézménnyel 

megbeszélés 

folyamatos/

aktuálisan 

pszichológus tagintézmény-

igazgató 

 

havonta/aktuáli

san 

25.o. 27.o. 

33.o. 

5. tanácsadás kliensnek, 

szülőknek, 

pedagógusoknak, 

on-line tanácsadás 

gyakorlata 

folyamatos pszichológus tagintézmény-

igazgató 

hetente/havont

a 

32.o. 

6. előadások, szülő- és 

pedagógus csoportok  

igényfelmér

és után 

pszichológus tagintézmény-

igazgató 

aktuálisan 

32.o. 

7. félévi statisztikai 

adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

2017.01.06. pszichológus tagintézmény-

igazgató 

 

60.o. 

8. dokumentáció 

vezetése, 

napló, INYR 

folyamatos pszichológus tagintézmény-

igazgató 

hetente/havont

a 

60.o. 

9. terápiák zárása folyamatos 

2017.08.31. 

pszichológus tagintézmény-

igazgató 

2017.08.31. 

60.o. 

10. a munkaközösségi 

foglalkozások 

látogatása, tapasztalat-

csere, új információk 

megosztása a 

kollégákkal 

folyamatos pszichológus tagintézmény-

igazgató 

 

27.o. 

32.o., 

11. továbbképzéseken 

való részvétel, 

önképzés, pályázatok 

figyelése, részvétel 

folyamatos pszichológus tagintézmény-

igazgató 

 

33.o. 

12. szupervízión való 

részvétel 

havi egy 

délelőtt 

pszichológus  11 óra terhére 

33.o. 

13. tanév végi összesítés, 

részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgató 

utasítása 

szerint 

pszichológus tagintézmény-

igazgató 

 

60.o. 

14. nyári feladatellátás 

megszervezése, 

végzése 

2017.08.31. pszichológus tagintézmény-

igazgató 

 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 

 

4.7 Logopédiai ellátás: 

2016.szeptember 1. – 2017.június 15. 

szakember:  
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 Burai Zsuzsanna – logopédus 

 Farkas István – logopédus 

tervezett ellátás: 126 fő 

 

A 2016/2017-es tanév a logopédia éve, e szakszolgálati feladatellátás a JNSZMPSZ kiemelt 

területe ebben a tanévben. Tagintézményünk egyik logopédusa részt vesz a Szól-e? szűrőeljárás 

képzésen, melyről tudásmegosztást tart a logopédus kollégáknak (Törökszentmiklós, 

Fegyvernek) illetve az érdeklődő gyógypedagógusoknak. A tanév során a prevencióban és az 

„ügyes” csoportokban (tehetséggondozás) is hangsúlyos lesz a nyelvi fejlesztés, valamint a 

szülőknek való ismeretátadás. A többlet-kötelezettségvállalás terhére szervezett szakmai 

programban, e témában is kívánunk bemutató foglalkozást tartani.  

Kiemelt terület lévén számos programra, rendezvényre számíthatunk, melyeken a kollégáimmal 

részt kívánunk venni.. 

 

sor

sz. 

feladat határidő felelős ellenőrzés megjegyzés 

Önértékelési 

kkv. 

1. szűrővizsgálati 

kérelmek összegzése, 

szűrések ütemezése 

2016.08.31. tagintézmény-

igazgató 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

 

60.o. 

2. szűrővizsgálatok 

elvégzése, szülők 

értesítése az 

eredményről 

2016.09. logopédus tagintézmény-

igazgató 

 

20.o., 21.o., 

22.o., 30.o., 

3. beszédvizsgálatok 

végzése szakszerű 

eszköz- és 

módszerválasztással,  

2016.10.15. logopédus tagintézmény-

igazgató 

 

20.o., 21.o., 

22.o., 30.o., 

4. szülők tájékoztatása vizsgálatot 

követően 

logopédus tagintézmény-

igazgató 

 

32.o. 

5. beszédvizsgálati 

vélemények 

elkészítése 

vizsgálatot 

követően 

21 nap 

logopédus tagintézmény-

igazgató 

 

20.o., 21.o., 

6. terápiák tartása, 

csoportos formában 

az egyéni problémák 

szerint differenciálás, 

adekvát és változatos 

technikák 

alkalmazása, 

fejlesztő értékelés 

folyamatos 

2017.06.15. 

logopédus tagintézmény-

igazgató 

 

 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 

7. team-munka, a kliens 

ellátásában még 

érintett kollégával, 

szükség esetén 

aktuálisan logopédus tagintézmény-

igazgató 

 

25.o. 27.o. 

33.o. 
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társintézménnyel 

megbeszélés 

8. kapcsolattatás, 

tanácsadás az 

intézmények 

pedagógusaival, 

szülőkkel, különös 

tekintettel a 

logopédiai 

tevékenység 

népszerűsítésére, 

fontosságára a 

Logopédia éve 

kapcsán  

folyamatos logopédus tagintézmény-

igazgató 

 

32.o. 

9. dokumentáció, 

naplók, INYR 

vezetése 

folyamatos logopédus tagintézmény-

igazgató 

 

60.o. 

10. félévi és év végi 

értékelések, 

statisztika elkészítése 

2017.01.hó 

2017.05.30. 

illetve a 

Főigazgatós

ág utasítása 

szerint 

logopédus tagintézmény-

igazgató 

 

60.o. 

11. a munkaközösségi 

foglalkozások 

látogatása, 

tapasztalat-csere, új 

információk 

megosztása a 

kollégákkal 

folyamatos logopédus tagintézmény-

igazgató 

27.o. 

32.o., 

 

4.8 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása: 

2016.október 01. – 2017.augusztus 31. 

Szakember:  

 Kóródi Anikó – pszichológus 

 Gazdig Dóra – pszichológus 

 Juhász Olga – gyógypedagógus 

 Tóviziné Hevesi-Tóth Mária – gyógypedagógus 

tervezett létszám: 8-16 fő (1 vagy 2 „ügyes” csoport maximum 8 fővel, kettős 

csoportvezetéssel) 

 

4.8.1 A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának tervezett folyamata 

 

Időszak Tevékenység Tartalmi leírás Felelős megjegyzés 

Önértékelési kkv. 

szeptember - 

november 

tájékoztatás A 

szűrővizsgálatok 

végzésével egy 

gyógypedagógusok 

tagintézmény-

igazgató 

20.o.,21.o., 

32.o., 33.o.,  
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időben az óvónők 

és az 5. életévüket 

betöltött 

gyermekek 

szüleinek 

tájékoztatása az 

újonnan induló 

programról  

 

igényfelmérés pedagógusok, 

szülők jelzéseinek 

fogadása, 

rögzítése 

tagintézmény-

igazgató 

 

 

pszichológiai 

gondozás 

közösségalakítás, 

önismeret, 

tanácsadás 

pszichológus  

december- 

május 

pszichológiai, 

pedagógiai 

gondozás 

tanácsadás 

- részképességek 

területén való 

felzárkóztatás 

(ha szükséges), 

- önismeret 

- társismeret 

- önértékelés 

- alkalmazkodás 

- együttműködés 

- empátia 

- szókincs 

- szóbeli 

kifejezőkészség 

- ritmikai készség 

- fantázia, 

kreativitás, 

- mozgás, 

finommotorika 

fejlesztése 

pszichológus 

 

gyógypedagógus 

27.o.,30.o.,  

 

május - 

június 

ellenőrzés, 

értékelés, 

visszacsatolás 

egyéni 

teljesítmények 

elemzése, 

értékelése 

 

pszichológus 

gyógypedagógus 

tagintézmény-

igazgató 

20.o.,21.o., 30.o., 

tanév végi 

összesítés 

részstatisztika, 

beszámoló 

készítése 

pszichológus 

gyógypedagógus 

tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

folyamatos kapcsolattartá

s intézmény-

vezetőkkel, 

tanácsadás, 

megbeszélések 

gyógypedagógus 

pszichológus 

32.o., 33.o.,  
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pedagógu-

sokkal 

szakszolgálati 

team munka 

megbeszélések, 

belső képzés, 

munkaközössége

n való részvétel 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

tagintézmény-

igazgató 

32.o., 

dokumentáció 

vezetése 

forgalmi napló 

vezetése, INYR 

vezetése, 

ellenőrzése 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

tagintézmény-

igazgató 

20.o.,21.o., 

képzés továbbképzéseke

n való részvétel, 

tudásmegosztás 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

tagintézmény-

igazgató 

33.o. 

elégedettségm

érés 

kérdőívek 

töltetése, 

értékelése 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

tagintézmény-

igazgató 

60.o. 

 

4.9 Továbbtanulás, pályaválasztás: 

Az érdeklődő szülők, tanulók, illetve intézmények számára a pályaválasztási csoportot ajánljuk, 

elérhetőségeiket közzé tesszük. 

 

4.10 Gyógytestnevelés: 

2016. szeptember 01. – 2017. június 15. 

Szakember:  

 Récziné Halmai Hédi – gyógytestnevelő 

 Csipes Piroska Eszter – mb.gyógytestnevelő 

 Kocsisné Török Ágnes – mb. gyógytestnevelő 

 Páll Viktória Ilona – mb. gyógytestnevelő 

tervezett létszám: 268 fő (5 intézmény, 7 telephely) 

 

sor

sz. 

feladat határidő felelős ellenőrzés megjegyzés 

Önértékelési 

kkv. 

1. Szűrővizsgálati 

eredmények alapján 

csoportalakítás 

2016.09.01. gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

20.o., 21.o. 

30. o., 33.o. 

2. Egyeztetés a 

védőnőkkel az 

aktuális névsorról, az 

esetleges 

változásokról, a 

névsort megküldi az 

iskola igazgatójának 

2016.09.01. gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

 

3. Órarend és 

tornaterem 

beosztásának 

2016.09.05. gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 
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egyeztetése a 

nevelési-oktatási 

intézményekben 

4. a szülők 

tájékoztatása, pes 

planus esetén a 

gyakorlatok kiadása 

2016.09.05-

15. 

gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

22. o. 

5. Az 1. és 9. 

évfolyamon történő 

szűrési eredmények 

alapján ellátásba 

vétel megszervezése 

2016.10.21. gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

22.o. 

6. segíti az 

iskolavédőnőt 

szakmai ismereteivel 

a szűréseknél 

szűrés 

időpontja 

gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

38.o., 39.o. 

7. a testnevelő tanárral 

való szoros 

együttműködés, 

segítségadás 

folyamatos gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

38.o., 39.o. 

8. az osztályfőnöknek 

jelzi a hiányzásokat, 

vezeti az E-naplót 

folyamatos gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

38.o., 39.o. 

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  36.o. 

10. kapcsolattartás 

szülőkkel, 

pedagógusokkal 

folyamatos gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

38.o. 

11. team-munka, a kliens 

ellátásában még 

érintett kollégával, 

szükség esetén 

társintézménnyel 

megbeszélés 

folyamatos/

aktuálisan 

gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

25.o., 29.o. 

33.o. 

12. félévi statisztikai 

adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

2017.01.06. gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

60.o. 

13. dokumentáció 

vezetése, napló és 

INYR 

folyamatos gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

havonta 

60.o. 

14. év végi mérés, 

értékelés, 

2017.06.15. 

 

gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

21.o. 
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dokumentációk 

zárása 

15. tapasztalatcsere, új 

információk 

megosztása a 

kollégákkal 

folyamatos gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

29.o. 

33.o., 

16. továbbképzéseken 

való részvétel, 

önképzés, pályázatok 

figyelése, észvétel 

folyamatos gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

33.o. 

17. tanév végi összesítés, 

részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgatós

ág utasítása 

szerint 

gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

 

60.o. 

18. a munkaközösségi 

foglalkozások 

látogatása, 

tapasztalat-csere, új 

információk 

megosztása a 

kollégákkal 

folyamatos gyógytestnevelő tagintézmény-

igazgató 

29.o. 

33.o., 

 

4.11 Óvoda- és iskolapszichológia: 

A munkaközösség alkalmain, rendezvényein részt veszünk. 

 

4.12 Konduktív pedagógiai ellátás: 

Nem végzünk ilyen típusú ellátást. 

 

5. Az éves hivatalból történő felülvizsgálatok 

 

Hivatalból indított felülvizsgálatok időterve a 2016/2017. tanévrex 

Vizsgálati 

időpont 
Ssz. Intézmény neve címe fő 

Október     

13 1. Tiszapüspöki Általános Iskola 5211 Tiszapüspöki, Fő út 85 2 

14 2. Tiszapüspöki Általános Iskola 5211 Tiszapüspöki, Fő út 85 1 

17 3. Tiszapüspöki Általános Iskola 5211 Tiszapüspöki, Fő út 85 1 

18 4. Tiszapüspöki Általános Iskola 5211 Tiszapüspöki, Fő út 85 1 

19 5. Tiszapüspöki Általános Iskola 5211 Tiszapüspöki, Fő út 85 2 

19 6. 
Tiszatenyői Szent István Általános 

Iskola 

5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-

8 
1 

20 7. 
Tiszatenyői Szent István Általános 

Iskola 

5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-

8 
2 

21 8. 
Tiszatenyői Szent István Általános 

Iskola 

5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-

8 
1 

24 9. 
Tiszatenyői Szent István Általános 

Iskola 

5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-

8 
1 

25 10. 
Tiszatenyői Szent István Általános 

Iskola 

5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-

8 
1 
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26 11. 
Tiszatenyői Szent István Általános 

Iskola 

5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-

8 
2 

27 12. 

Székács Elemér Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

és Kollégium 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 50 
1 

28 13. 
Karcagi SZC Kunszentmártoni 

Gimnáziuma és Szakképző Iskolája 

5440 Kunszentmárton, 

Kossuth utca 37. 
1 

November     

07 14. 

Szolnoki Szolgáltatási SZC 

Damjanich János Szakképző 

Iskolája, Gimnáziuma és 

Kollégiuma 

5435 Martfű, Gesztenye sor 

15. 
1 

08 15. 

Székács Elemér Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

és Kollégium 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 50 
2 

09 16. 

Székács Elemér Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

és Kollégium 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 50 
1 

10 17. 

Székács Elemér Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

és Kollégium 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 50 
2 

11 18. 

Székács Elemér Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

és Kollégium 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 50 
1 

14 19. 

Szolnoki Szolgáltatási SZC 

Damjanich János Szakképző 

Iskolája, Gimnáziuma és 

Kollégiuma 

5435 Martfű, Gesztenye sor 

15 
1 

14 20. 
Karcagi SZC Lábassy János 

Szakközépiskolája és Szakiskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 51 
1 

15 21. 
Karcagi SZC Lábassy János 

Szakközépiskolája és Szakiskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 51 
2 

16 22. 
Szolnoki Szolgáltatási SZC Sipos 

Orbán Szakiskolája és Kollégiuma 

5000 Szolnok, Gyermekváros 

u. 1. 
1 

17 23. 

Karcagi SZC Teleki Blanka 

Gimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

5400 Mezőtúr, Dózsa György 

utca 17. 
1 

18 25. 
Szolnoki Műszaki SZC Építészeti 

és Faipari Szakképző Iskolája 
5000 Szolnok Petőfi u. 1. 1 

18 26. 

Hajnóczy József Gimnázium, 

Humán Szakközépiskola és 

Kollégium 

5430 Tiszaföldvár, Kossuth 

Lajos út 122. 
1 

21 27. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52 
1 
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22 28. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52 
1 

23 29. 
Karcagi SZC Lábassy János 

Szakközépiskolája és Szakiskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 51 
1 

24 30. 
Karcagi SZC Lábassy János 

Szakközépiskolája és Szakiskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 51 
1 

25 31. 
Karcagi SZC Lábassy János 

Szakközépiskolája és Szakiskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 51 
1 

28 32. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52.  

 

1 

29 33. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52.  

 

1 

30 34. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52. 

 

2 

December     

01 35. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52. 

 

2 

02 36. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52. 

 

1 

05 37. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52 
1 

06 38. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52 
1 
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07 39. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52 
2 

08 40. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52 
2 

09 41. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52 
1 

12 42. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52 
1 

13 43. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52 
1 

14 44. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52 
2 

15 45. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52 
2 

16 46. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52 
1 

19 47. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21 
2 

20 48. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21 
2 

21 49. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21 
2 

Január     
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05 50. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy u. 1. 
1 

06 51. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy u. 1. 
2 

09 52. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda 

5200 Törökszentmiklós, 

Almásy u. 1. 
1 

10 53. 
Bethlen Gábor Református 

Általános Iskola, Óvoda 

5200 Törökszentmiklós, 

Bethlen Gábor u. 1 
1 

11 54. 
Bethlen Gábor Református 

Általános Iskola, Óvoda 

5200 Törökszentmiklós, 

Bethlen Gábor u. 1 
1 

12 55. 
Bethlen Gábor Református 

Általános Iskola, Óvoda 

5200 Törökszentmiklós, 

Bethlen Gábor u. 1 
1 

12 56. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21. 
2 

13 57. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21 
2 

16 58. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21 
2 

17 59. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21 
2 

18 60. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21 
2 

19 61. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21 
2 

20 62. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Szent 

Kristóf Katolikus Tagóvoda 

5200 Törökszentmiklós, 

Kossuth Lajos u. 167. 
1 

23 63. Tiszapüspöki Óvoda 5211 Tiszapüspöki, Fő u. 91. 1 

24 64. 
Törökszentmiklósi Városi Óvodai 

Intézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi u. 14/b. 
1 

25 65. 
Törökszentmiklósi Városi Óvodai 

Intézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi u. 14/b. 
1 

26 66. 
Törökszentmiklósi Városi Óvodai 

Intézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi u. 14/b. 
2 

27 67. 
Törökszentmiklósi Városi Óvodai 

Intézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi u. 14/b. 
2 

30 68. 
Törökszentmiklósi Városi Óvodai 

Intézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi u. 14/b. 
1 

Február     

01 69. 
Törökszentmiklósi Városi Óvodai 

Intézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi u. 14/b. 
1 

02 70. 
Törökszentmiklósi Városi Óvodai 

Intézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi u. 14/b. 
1 
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03 71. 
Napsugár Művészeti Modell 

Óvoda 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi u. 14/b. 
2 

06 72. 
Napsugár Művészeti Modell 

Óvoda 
5083 Kengyel, Áchim u. 12.  2 

07 73. 
Napsugár Művészeti Modell 

Óvoda 
5083 Kengyel, Áchim u. 12.  1 

08 74. 
Napsugár Művészeti Modell 

Óvoda 
5083 Kengyel, Áchim u. 12.  1 

09 75. 
Napsugár Művészeti Modell 

Óvoda 
5083 Kengyel, Áchim u. 12.  1 

10 77. Tiszapüspöki Óvoda 5211 Tiszapüspöki, fő u. 91. 1 

13 76. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

14 77. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

15 78. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

16 79. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

17 80. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

20 81. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

21 82. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

22 83. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

23 84. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 
2 

24 85. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 
2 

27 86. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 
2 

28 87. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 
2 

Március     



 

 

 JNSZMPSZ Munkaterv 2016/2017. tanév 315 

 
 

01 88. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 
2 

02 89. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

03 90. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

06 91. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

07 92. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

08 93. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

09 94. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

10 95. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 2 

13 96. 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános 

Iskola 

5083 Kengyel, Kossuth Lajos 

u. 100. 
1 

30 97. 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános 

Iskola 

5083 Kengyel, Kossuth Lajos 

u. 100. 
2 

31 98. 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános 

Iskola 

5083 Kengyel, Kossuth Lajos 

u. 100. 
2 

Április     

03 99. 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános 

Iskola 

5083 Kengyel, Kossuth Lajos 

u. 100. 
1 

04 100. 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános 

Iskola 

5083 Kengyel, Kossuth Lajos 

u. 100. 
1 

05 101. 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános 

Iskola 

5083 Kengyel, Kossuth Lajos 

u. 100. 
1 

06 102. 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános 

Iskola 

5083 Kengyel, Kossuth Lajos 

u. 100. 
2 

07 103. 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános 

Iskola 

5083 Kengyel, Kossuth Lajos 

u. 100. 
2 

10 104. 
Tiszatenyői Szent István Általános 

Iskola 

5082 Tiszatenyő, Petőfi 

Sándor u. 6-8. 
1 

11 105. 
Tiszatenyői Szent István Általános 

Iskola 

5082 Tiszatenyő, Petőfi 

Sándor u. 6-8. 
1 

12 106. 
Tiszatenyői Szent István Általános 

Iskola 

5082 Tiszatenyő, Petőfi 

Sándor u. 6-8. 
1 
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 107. 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános 

Iskola 

5083 Kengyel, Kossuth Lajos 

u. 100. 
1 

 108. 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános 

Iskola 

5083 Kengyel, Kossuth Lajos 

u. 100. 
1 

 109. 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános 

Iskola 

5083 Kengyel, Kossuth Lajos 

u. 100. 
1 

18. 110. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52. 
1 

19. 111. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - Pánthy 

Endre Katolikus Általános Iskola 

Tagintézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Petőfi Sándor u. 52. 
2 

20. 112. Tiszapüspöki Általános Iskola 5211 Tiszapüspöki, Fő u. 85. 2 

21. 113. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 
1 

24. 114. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 
1 

25. 115. 

Hunyadi Mátyás Magyar – Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi J. u. 6. 
1 

26 116. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21. 
1 

27 117. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21. 
2 

28 118. 
Kengyeli Kossuth Lajos Általános 

Iskola 

5083 Kengyel, Kossuth Lajos 

u. 100. 
2 

Május     

02 119. 
Bethlen Gábor Református 

Általános Iskola, Óvoda 

5200 Törökszentmiklós, 

Bethlen Gábor u. 1. 
1 

03 120. Tiszapüspöki Óvoda 5211 Tiszapüspöki, Fő u. 91. 1 

04 121. 
Törökszentmiklósi Városi Óvodai 

Intézmény 

5200 Törökszentmiklós, 

Hunyadi u. 14/b. 
2 

05 122. 
Napsugár Művészeti Modell 

Óvoda 
5083 Kengyel, Áchim u. 12. 2 

08 123. Gyöngyvirág Művészeti Óvoda 
5082 Tiszatenyő, Dózsa 

György u. 51. 
1 

09 124. 
Kuncsorbai Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulat Óvodája 

5412 Kuncsorba, József 

Attila u. 10/a 
1 

10 125. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21. 
2 

11 126. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21. 
2 
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12 127. 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 

5200 Törökszentmiklós, 

Kölcsey Ferenc u. 21. 
2 

 

A második és a harmadik alkalmú felülvizsgálatokat folyamatosan ütemezzük. 

 

6.  Munkaközösségek, team, IÖCS, csapatépítés 

 

6.1 Munkaközösségek 

A munkaközösségi értekezleteken részt veszünk, a tapasztalatokat, szakmai ismereteket a 

munkaközösségi tagok átadják a team foglalkozásokon. A szakmai változtatások, változások, 

új gyakorlatok beépítésre kerülnek a mindennapi gyakorlatba.  

 

munkaközösség állandó / vendég tag 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 

oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés, konduktív 

pedagógiai ellátás 

Szabó Judit / Hovodzák Imréné 

Logopédiai ellátás Burai Zsuzsanna / Farkas István 

Nevelési tanácsadás Gazdig Dóra / Kóródi Anikó 

Szakértő bizottsági tevékenység Tóviziné Hevesi-Tóth Mária/ Szabó Judit 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

gondozása 

Szabó Judit / Tóviziné Hevesi-Tóth Mária 

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Kóródi Anikó 

Gyógytestnevelés Récziné Halmai Hédi 

Intézményi önértékelési csoport Szabó Ildikó (Fegyverneki Telephely) 

 

A munkaközösségek nyitottsága révén az érdeklődés függvényében más területeken is 

megjelenhetnek a kollégák.  

 

6.2 Team megbeszélések 
Szakmai team munka hetente csütörtöki napokon, 14 – 16 óra között kerül megvalósításra, 

gyakorlat szerint 20-25 alkalommal évente. A Fegyverneki Telephellyel közös team tartása 

félévente két alkalommal tervezett, előre egyeztetett időpontban. 

 

Témák, melyek minden alkalommal aktuálisak (Önértékelési kkv.: 53.o., 57.o., 58.o., 

60.o.,) 

 vizsgálati kérelmek szétosztása, megbeszélése 

 esetmegbeszélés 

 aktualitások, kérdések 

 szakmai témák, ötletek megvitatása 

 a munkaközösségi értekezleten résztvevő munkaközösségi tagok, illetve érdeklődő 

kollégák szakmai beszámolója, információ átadása 

 szakmai rendezvények tervezése, előkészítése (többlet-kötelezettségvállalás) 

 a logopédia évével kapcsolatos programok, képzések ismereteinek átadása a kollégáknak 
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6.3 Önértékelési munkacsoport 

A munkacsoport által kialakított eljárásrend a tagintézmény működésrendjébe beépítésre kerül. 

A szükséges dokumentációk elkészítésére, a határidőkre fokozott figyelmet fordítunk, a 

kollégák a munkát segítik. A munkacsoport vezetője Szabó Ildikó. 

 

6.4 Csapatépítés, mentálhigiéné (Önértékelési kkv.58.o.) 

A sikeres, szakszerű szakmai munkavégzés elengedhetetlen feltételei a dolgozók mentális 

egészsége, a csoport közös gondolkodása, a kezdeményezés lehetősége, a jutalmazás bármely 

formája stb. Munkánk összetett, több frusztrációs forrást is tartalmaz, éppen ezért fennáll a 

kiégés veszélye. Ezt megelőzendő a Tagintézményben az egyenletes terhelésű 

munkaszervezésen túl kikapcsolódási lehetőségeket is szervezünk. 

 

 

szeptember - október dekorálás 

december Karácsonyi készülődés, party 

április Kirándulás 

május - június többletkötelezettség programjai 

június a szorgalmi időszak zárása közös szabadidős tevékenységgel 

 

7.  A közalkalmazottak továbbképzése (Önértékelési kkv.57.o.) 

 A szakmai fejlődést, valamint a diagnosztikai eszköztár bővülését szolgáló, pályázatok 

által támogatott képzések figyelemmel kísérése, azokon az engedélyezett legmagasabb 

létszámmal való részvétel. 

 Az engedélyezett szabadon választható képzés (2 nap) minél nagyobb számban való 

kihasználása. 

 Farkas István logopédus és Récziné Halmai Hédi gyógytestnevelő megkezdi a szakvizsgás 

képzését 

 Burai Zsuzsanna részt vesz a „Szól-e?” szűrőeljárás képzésén 

 Hovodzák Imréné jelentkezett a TSMT képzésre, várólistás (önerőből finanszírozott) 

 Gazdig Dóra és Kóródi Anikó részt vesz a fenntartó által finanszírozott szupervízión. 

 Belső továbbképzéseken, tájékoztatókon való részvétellel a szakmai kompetenciák 

fejlesztése. 

 További folyamatos önfejlesztés, ismeretek egymás közötti átadása szintén feladatunk. 

 

8. Tagintézményi ügyelet 

A tagintézményben a nyitvatartási időben szakalkalmazott minden esetben tartózkodik. 

Amennyiben a vezető távol van, úgy az általa kijelölt feladatokban a szakmai helyettes (Tviziné 

Hevesi-Tóth 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. 

 

9. A tagintézmény nyitvatartási rendje 

 hétfő:   7:30 – 16:30 

 kedd:   7:30 – 16:30 

 szerda:   7:30 – 16:30 

 csütörtök:  7:30 – 16:30 
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 péntek:   7:30 – 13:30 

 

10. Tervezett tanácsadás típusok 

 nevelési tanácsadás (részképesség fejlesztés) – szülő, pedagógus 

 nevelési tanácsadás (pszichés gondozás) – kliens, szülő, szülő-és pedagóguscsoport 

 tehetség tanácsadás – szülő, kliens, pedagógus 

 logopédiai tanácsadás – szülő, pedagógus 

 korai fejlesztés tanácsadás (pszichológus, gyógypedagógus, konduktor) - szülő 

 

 

11. Vezetői belső ellenőrzési terv (Önértékelési kkv.57.o. 60.o.) 

 

terület/tevékenység határidő 

óraszámok teljesítése hetente, havonta folyamatos 

megbízási dolgozók teljesítései havonta, folyamatos 

INYR ellenőrzése minden területen havonta, folyamatos 

naplók, egyéni fejlődési lapok ellenőrzése havonta, logopédia kéthavonta 

adminisztrátori tevékenység ellenőrzése hetente, folyamatos 

tisztasági ellenőrzés  folyamatos 

eszköztár ellenőrzése folyamatos 

szakértői tevékenység ellenőrzése, 

dokumentáció, szakértői vélemények, 

szakterületi vélemények 

folyamatos 

hospitálás az új kollégánál, 

diagnosztika segítése, kontrollja 

félévente 2 alkalommal 

folyamatos 

korai fejlesztés-fejlesztési terv jóváhagyása 2016.09.15. 

óralátogatás félévente 2 alkalommal a korai 

fejlesztésben 

2016.decemberig 

2017.júniusig 

nevelési tanácsadás – szűrővizsgálati 

vélemények ellenőrzése 

2016. szeptember, október 

prevenció – fejlesztési tervek jóváhagyása 2016.október 

prevenciós ellátás, foglalkozás látogatása 

félévente 2 alkalommal 

2016.decemberig 

2017.júniusig 

pszichés gondozás dokumentációja kéthavonta 

logopédiai tevékenység, szűrések, 

beszédvizsgálati dokumentáció, vélemények 

folyamatos 2016.10.15-ig 

logopédiai értékelések ellenőrzése félévkor és évvégén 

 
 

VIII.11.A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki 

Telephely  

Szabó Ildikó 

tagintézményigazgató-helyettes, telephely-vezető 

 

1. Általános pedagógiai szakszolgálati feladatok: 
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 A 2011. évi CXC Nemzeti köznevelésről szóló törvénynek és a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről szóló 15/2013 EMMI rendeletnek való megfelelés, 

 A fenntartó elvárásainak való szigorú megfelelés, 

 Az egységes működési filozófiának való megfelelés (szakszolgálati rendelet és az 

SZMSZ értelmében), 

 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, 

 Az önértékelési csoport által kijelölt folyamatoknak való teljes körű megfelelés, 

 Költséghatékony működés elvének követése 

 

2. A telephely speciális céljai (Önértékelési kkv.: 52.o., 53.o., 57.o., 58.o., 60.o.) 

Rugalmas, alkalmazkodásra képes közösség vagyunk, akik törekednek a pontos, magas 

szakmaiságú munkavégzésre.  

Hibáinkból tanulunk, fejlődésre, önfejlesztésre ösztönözzük magunkat és egymást is.  

Mobilis közösség lévén a szervezési munkának köszönhetően az ellátások nagy részét a 

gyermekek közelébe visszük, ezáltal az egyenlő hozzáférést szinte maximálisan biztosítani 

tudjuk. Partneri körünk minden szegmensét igyekszünk kiszolgálni. A mindenkit érintő fontos 

kérdések megvitatásra kerülnek, közös döntések is születnek. Támogatjuk a jó ötleteket, még 

ha azok kívülről jönnek is. 

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 logopédia éve alkalmából e 

terület még több figyelmet kap. 

Szakszolgálatunk egyre „népszerűbb”, keresnek, ajánlanak. Támogatói körünk szép lassan 

alakul, idén kapcsolati tőkénket tovább szeretnénk bővíteni.  

Célunk, hogy alkalmazott- és családbarát munkahely maradhassunk, mely nem könnyű feladat 

az egyenlő leterheltség megvalósítása tekintetében sem. Minden felmerülő problémát 

igyekszünk konszenzusra jutva megoldani. Az alkalmazottak mentális egészségének szem előtt 

tartása fontos feladat és szervezeti érdek is egyben.  

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. A telephely bemutatása: 

3.1. Személyi feltételek: 

3.1.1 Szakalkalmazott főállású kollégák: 

név beosztás, munkakör kötelező 

óra 

tevékenységek 

Szabó Ildikó szakvizsgázott 

gyógypedagógus 

telephelyvezető 

heti 6 óra szakértői bizottsági tevékenység 

Varga Mária szakvizsgázott 

gyógypedagógus 

tehetség koordinátor 

heti 21 óra  2 óra tehetségkoordináció 

3 óra korai fejlesztés 
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szakmai helyettes 16 óra nevelési tanácsadás, 

tehetséggondozás 

Csíkné Gábli 

Erika 

pszichológus heti 21 óra 12 óra SZB tevékenység 

9 óra nevelési tanácsadás 

Szabó János szakvizsgázott 

gyógypedagógus 

(határozott idejű) 

heti 21 óra 4 óra SZB tevékenység 

17 óra nevelési tanácsadás 

 

3.1.2 Gyermekével tartósan távol lévő szakalkalmazott: 

 Stefán Edina szakvizsgázott tanító (Szabó János helyettesíti) 

 Stefán Rita gyógypedagógus – logopédus (helyettesítése megbízással történik, mely 

szervezés alatt áll) 

 

3.1.3 Nevelő – oktató munkát segítő munkatársak: 

 Szásziné Nagy Krisztina adminisztrátor főállásban 

 Mészáros Attila takarító közalkalmazott napi 4 órában  

 Csíkné Bernáth Gabriella közfoglalkoztatás keretében segíti munkánkat.  

 

3.1.4 Megbízási szerződéssel foglalkoztatni kívánjuk: 

 Szabó Lajosné gyógypedagógus – logopédus (tervezetten heti 6 óra) 

 Bordásné Nagy Ildikó szakvizsgázott gyógypedagógus – logopédus (tervezetten heti 6 

óra) 

 Sávainé Fellner Krisztina szakvizsgázott tanító, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus 

(tervezetten heti 2 óra) 

 

3.2 Ellátott települések: Fegyvernek, Örményes, Tiszabő 

Az ellátási területen lévő nevelési-oktatási intézmények: 

 1 bölcsőde 

 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 

 

Telephely által ellátott településeken a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógia 

ellátási formán belül a mozgásfejlesztést igénylőket a Törökszentmiklósi Tagintézmény látja 

el, mert mi továbbra sem rendelkezünk tornaszobával, valamint megfelelő eszközökkel. Az 

ellátott települések lakossága nagy számban hátrányos helyzetű, különösen Tiszabő, de 

Fegyverneken is egyre érzékelhetőbb a megélhetési nehézségekkel küzdés.  

 

3.3  A pedagógusok munkafeltételei – tárgyi feltételek 
Immár harmadik tanéve működünk jelenlegi épületrészünkben. Körülményeink lassan 

javulóak, az állandóság egyben biztonságot is jelent az épület tekintetében. Az épület a város 

frekventált központjában található, jól megközelíthető, a parkolási lehetőség biztosított. A 

telephely udvara impozáns, védett fa is növekszik – öregszik benne. Nehézséget okoz, hogy az 

akadálymentesítés még nem történt meg, a lépcső közepesen magas. 

 

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 rendelkezésünkre álló tér nem túl nagy, lassan kinőjük, az ebből fakadó hátrányokat kezdjük 

érzékelni: 

 iratok tárolása szűkös, polcrendszerre lenne szükségünk, 

 a szobák sem túl nagyok, mozgásfejlesztésre, nagyobb csoportos terápiára, közösségi 

rendezvényre nem alkalmasak. 

 

Eszközeink az elmúlt években részben gyarapodtak, ezek főként diagnosztikai célt szolgálóak. 

A fejlesztéshez többnyire saját vásárlású, illetve „gyártott” eszközöket használunk, valamint az 

óvodák fejlesztő játékait is igénybe vehetjük. Az eszközök folyamatosan amortizálódnak, 

pótlásuk, bővítésük fontos lenne. Reméljük, hogy a korai fejlesztéssel kapcsolatos eszközigény 

nagy része a pályázatok során beszerzésre kerülhet. 

 

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 adományokból biztosítottuk a szükséges fogyóeszközöket, ám ezek a források 

sem végtelenek. Ennek a területnek központi és egységes megoldása fontos feladatnak 

bizonyul. 

 

Továbbra is szükségünk lenne egy db normálméretű logopédiai tükörre, és egy db teljes alakos 

tükörre.  

 

Az önkormányzat által felállított elválasztó falat (közfoglalkoztatási iroda beindítása) az ősz 

elején sikerül lefestenünk, az ajtót pedig lemázolnunk. Az alapanyagot a KLIK biztosítja, a 

munkát pedig mi végezzük el, ezzel is hozzájárulva a költséghatékonyabb működéshez. A 

szobák dekorálása a telephely dolgozóinak és a közfoglalkoztatott munkatárs kreativitásának, 

szorgalmának eredménye.  

 

4. A tanév során megvalósítandó feladatok: 

 

4.1 Általános szakszolgálati feladatok: 

 

feladat határidő felelős megjegyzés 

Önértékelési kkv. 

a tanév során folyamatos, rendszeres tevékenységek 

jogszabályi 

változások 

figyelemmel kísérése 

folyamatos telephelyvezető 60.o. 

munkaterv 

megvalósulásának 

ellenőrzése, 

korrekciók 

havonta, folyamatos telephelyvezető 52.o., 55.o.,  
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partneri igények 

feltérképezése, 

követése 

folyamatos telephelyvezető 60.o. 

felterjesztések 

fogadása, kezelése 

 

folyamatos telephelyvezető 

ügyintéző  

60.o. 

nyilvántartási 

rendszerünk 

finomítása, vezetése 

folyamatos ügyintéző 60.o. 

team 

 

hetente telephelyvezető 

témafelelős  

53.o., 57.o., 58.o., 60.o., 

behívások, 

dokumentáció, 

folyamatos, aktuális 

időszakban 

szakalkalmazottak 

ügyintéző 

telephelyvezető 

60.o. 

szakértői és 

szakterületi 

vélemények 

ellenőrzése 

munkaidő 

nyilvántartás, 

adminisztráció 

saját autó használati 

igények, gazdasági 

ügyek stb 

heti, havi 

esetforgalom 

vezetése, ellenőrzése 

folyamatos, 

rendszeres 

szakalkalmazottak 

telephelyvezető 

60.o. 

eszközszükséglet 

jelzése 

aktuálisan, rendszeres telephelyvezető 60.o. 

kapcsolattartás az 

intézményvezetőkkel 

aktuálisan, rendszeres telephelyvezető 60.o. 

igazgatótanácsi 

értekezlet 

havonta telephelyvezető 53.o., 57.o. 

ismeret- és 

tudásmegosztás 

folyamatos telephelyvezető 

szakalkalmazottak 

53.o., 57.o. 

szakmaközi 

esetmegbeszélés - 

GYEJÓ 

minden hónap utolsó 

csütörtöke 

telephelyvezető 60.o. 

augusztus-szeptember hónap feladatai 

évindítás, munkaterv 

elkészítése, leadás 

2016.08.15. telephelyvezető 49.o., 

terápiák, nyári 

munka és 

dokumentációik 

zárása 

2016.08.31. szakalkalmazottak 

telephelyvezető 

 

megbízási 

szerződéssel dolgozó 

kollégákkal 

egyeztetés, 

2016.08.31. telephelyvezető 57.o. 
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szerződések 

előkészítése 

éves önértékelési 

terv megismerése, 

elfogadása 

2016.09. telephelyvezető 53.o., 57.o. 

új kolléga 

mentorálása 

2016.09.01. 

folyamatos 

telephelyvezető 

minden kolléga 

57.o., 

tanévindító 

értekezlet 

2016.09.15-ig az 

időpont még nincs  

telephelyvezető 53.o., 57.o., 

szakmai 

kapcsolattartás a 

nevelési-oktatási és 

társintézményekkel 

folyamatos telephelyvezető 

szakalkalmazottak 

60.o. 

tanköteles 

gyermekek 

névsorának bekérése 

2016.09.05. telephelyvezető  

szülői értekezleteken 

való megjelenés 

igény szerint szakalkalmazottak 

telephelyvezető 

32.o. 

munkaköri leírások 

aktualizálása 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

telephelyvezető 57.o., 60.o., 

eszközpark 

áttekintése, 

eszközszükséglet 

jelzése 

2016.09.15. telephelyvezető 

szakalkalmazottak 

60.o. 

iktatóprogram 

bevezetése 

2016.09.01. telephelyvezető 

ügyintéző 

60.o. 

éves statisztika 

előkészítése 

2016.09.30. ügyintéző 

telephelyvezető 

60.o. 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi oktatás 

2016.09.06. minden alkalmazott  

tűzriadó 2016.09.15. minden alkalmazott  

INYR képzés 2016.09.15. szakalkalmazottak 57.o., 

október hónap feladatai 

éves statisztika 

elkészítése 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

telephelyvezető 60.o. 

naplók megnyitása aktuálisan telephelyvezető  

foglalkozások 

látogatása 

ütemterv szerint telephelyvezető 57.o. 

új kolléga 

mentorálása 

folyamatos szakalkalmazottak 

telephelyvezető 

57.o. 

november – december hónap feladatai 

foglalkozások 

látogatása 

ütemtervnek 

megfelelően 

telephelyvezető 57.o. 

félév zárásának 

előkészítése, 

statisztikai adatok, 

beszámolók 

bekérése, összegzés 

2017.01.05., illetve a 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

szakalkalmazottak 

ügyintéző 

telephelyvezető 

60.o. 
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éves leltár 

előkészítése 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

szakalkalmazottak 

ügyintéző 

telephelyvezető 

60.o. 

január hónap feladatai 

félévi beszámoló 

elkészítése 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

telephelyvezető 52.o., 55.o. 

félévi értekezlet 2017.01. telephelyvezető 53.o., 57.o. 

terápiák félévi 

értékelései 

szakalkalmazottak telephelyvezető  

leltár Főigazgatóság 

utasítása szerint 

szakalkalmazottak 

ügyintéző 

telephelyvezető 

60.o. 

foglalkozások 

látogatása 

ütemtervnek 

megfelelően 

telephelyvezető 57.o. 

február-március hónap feladatai 

Újszászi Telephely 

fogadása 

2017.02. minden alkalmazott 53.o., 57.o., 60.o. 

2017/2018-as 

tanévre vonatkozó 

BTMN 

felülvizsgálati 

kérelmi 

dokumentáció 

kiküldése az 

intézményeknek 

2017.03.15. telephelyvezető 60.o. 

foglalkozások 

látogatása 

ütemtervnek 

megfelelően 

telephelyvezető 57.o. 

április hónap feladatai 

minősítésre 

jelentkezés leadása 

központi határidő szakalkalmazottak 

telephelyvezető 

 

többletkötelezettség 

- vállalás elkészítése 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

szakalkalmazottak 

telephelyvezető 

53.o.,57.o.,60.o. 

május hónap feladatai 

többletkötelezettség 

– vállalás 

feladatainak végzése 

ütemezés szerint szakalkalmazottak 

telephelyvezető 

53.o.,57.o.,60.o. 

június hónap feladatai 

éves orvosi 

ellenőrzés 

ütemezés szerint minden alkalmazott  

többletkötelezettség 

– vállalás 

feladatainak 

végzése, arról 

beszámoló készítése 

ütemezés szerint szakalkalmazottak 

telephelyvezető 

53.o.,57.o.,60.o. 

tanév zárásának 

előkészítése, 

statisztikai adatok, 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

szakalkalmazottak  60.o. 
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beszámolók 

bekérése, összegzés 

éves beszámoló 

készítése, statisztikai 

adatok összegzése 

Főigazgatóság 

utasítása szerint 

telephelyvezető 60.o. 

éves munka 

értékelése 

2017.06. telephelyvezető 53.o.,57.o. 

szabadságolás, nyári 

munkarend 

elkészítése 

2017.06. telephelyvezető 57.o. 

beérkező BTMN 

felülvizsgálati 

kérelmek ékeztetése, 

áttekintése, 

összesítése 

2017.06.30. ügyintéző 

telephelyvezető 

60.o. 

 

4.2 Korai fejlesztés, oktatás és gondozás: 

2016.szeptember 1. – 2017.augusztus 31. 

Szakember:  

 Varga Mária gyógypedagógus 

 Szabó János gyógypedagógus (újabb kisgyermek ellátása esetén) 

tervezett esetszám: jelenleg 1 fő 
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sorsz

. 

feladat határidő felelős ellenőrzés megjegyzés 

Önértékelés

i kkv. 

1. ellátás 

megszervezése 

2016.09.01. telephelyvezető, 

gyógypedagógus 

  

2. státuszmérés, 

fejlesztési terv 

készítése 

2016.09.15. gyógypedagógus telephelyvezet

ő 

2016.09.15. 

20.o., 

21.o.,22.o.,  

24.o. 

25.o., 30.o. 

3. ellátás szakszerű 

eszköz- és 

módszerválasztással

, 

a vezetői látogatás 

tapasztalatainak, 

javaslatainak 

hasznosítása 

folyamatos gyógypedagógus telephelyvezet

ő 

hetente, 

havonta 

látogatás: 

félévente 2x 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 

4. kapcsolattartás 

szülővel 

folyamatos gyógypedagógus telephelyvezet

ő 

32.o. 

5. team-munka, a 

kliens ellátásában 

még érintett 

kollégával, szükség 

esetén 

társintézménnyel 

megbeszélés 

folyamatos/ 

aktuálisan 

gyógypedagógus telephelyvezet

ő 

25.o. 

33.o. 

6. dokumentáció 

vezetése, napló 

INYR 

folyamatos gyógypedagógus telephelyvezet

ő 

havonta 

60.o. 

7. félévi statisztikai 

adatok szolgáltatása 

2017.01.06. gyógypedagógus telephelyvezet

ő 

60.o. 

8. felülvizsgálatra való 

felterjesztés 

szakértői 

vélemény 

alapján 

gyógypedagógus

. telephelyvezető 

telephelyvezet

ő 

 

9. nyári ellátás 

szükségessége 

esetén szervezés, 

ellátás, helyettesítés 

2017.07.01. telephelyvezető, 

gyógypedagógus 

telephelyvezet

ő 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 

10. nyári ellátás 2017.08.31. gyógypedagógus telephelyvezet

ő 

20.o., 

22.o.,23.o. 

30.o., 32.o. 

11. év végi 

státuszmérés, 

értékelés, 

dokumentáció 

zárása 

2017.08.31. gyógypedagógus telephelyvezet

ő 

21.o. 

12. a munkaközösségi 

foglalkozások 

látogatása, 

folyamatos gyógypedagógus telephelyvezet

ő 

27.o. 

32.o., 
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4.3 Szakértői bizottsági tevékenység: 

2016.szeptember 1. – 2017.augusztus 31. 

Szakember:  

 Szabó Ildikó gyógypedagógus 

 Szabó János gyógypedagógus 

tervezett esetszám: felülvizsgálat (beérkezett) 51 fő, alapvizsgálat IÉV-vel 60 fő 

 

sors

z. 

feladat határidő felelős ellenőrzés megjegyzés 

Önértékelési 

kkv. 

1. szakértői vizsgálat 

iránti kérelmek 

fogadása, vizsgálatok 

ütemezése 

2016.08.1

5. 

folyamato

s 

telephelyvezető   

2. alap- és 

felülvizsgálatok 

szakszerű végzése 

adekvát 

tesztválasztással, a 

jelzett probléma és a 

gyermek 

sajátosságaihoz 

igazított 

eszközválasztással, új 

vizsgálati eljárások 

alkalmazása 

folyamato

s 

gyógypedagógu

s 

pszichológus 

telephelyvezet

ő 

folyamatos 

20.o., 21.o., 

22.o., 30.o., 

3. szükség esetén 

mérőeszköz, 

feladatlap 

összeállítása, 

alkalmazása, 

korrekciója 

aktuálisan gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

22.o., 24.o.,  

tapasztalatcsere, 

információ-

megosztás a 

kollégákkal 

13. továbbképzések, 

önképzés 

folyamatos gyógypedagógus telephelyvezet

ő 

33.o. 

14. pályázati 

lehetőségek 

figyelése, részvétel 

folyamatos gyógypedagógus telephelyvezet

ő 

33.o. 

15. tanév végi 

összesítés, 

részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgatósá

g utasítása 

szerint 

gyógypedagógus telephelyvezet

ő 

60.o. 
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4. félévi statisztikai 

adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

2017.01.0

6. 

gyógypedagógu

s 

pszichológus 

telephelyvezet

ő 

22.o., 23.o. 

5. iskolai életmódra való 

alkalmassági 

vizsgálatok fogadása, 

ütemezése 

2017.01.3

1. 

telephelyvezető   

6. IÉV besorolása, 

vizsgálatok végzése 

2017.01.3

1. 

2017.03.1

5. 

telephelyvezető 

gyógypedagógu

s 

pszichológus 

telephelyvezet

ő 

aktuálisan  

20.o., 21.o., 

22.o., 

7. team munka, 

megbeszélés, 

diagnózis közös 

meghozatala, szülői 

konzultáció 

folyamato

s 

telephelyvezető 

gyógypedagógu

s 

pszichológus 

telephelyvezet

ő 

25.o. 

32.o. 

33.o. 

8. szakértői vélemények 

készítése, változatos 

szakirodalmi és 

internetes felületek 

javaslata 

folyamato

s 

gyógypedagógu

s 

pszichológus 

telephelyvezet

ő 

hetente/havont

a 

20.o., 21.o.,  

9. dokumentáció 

vezetése, 

INYR 

folyamato

s 

pszichológus telephelyvezet

ő 

hetente/havont

a 

60.o. 

10. a munkaközösségi 

foglalkozások 

látogatása, 

tapasztalatcsere, új 

információk 

megosztása a 

kollégákkal 

folyamato

s 

telephelyvezető  27.o. 

32.o., 

11. önképzés folyamato

s 

gyógypedagógu

s 

pszichológus 

telephelyvezet

ő 

33.o. 

12. tanév végi összesítés, 

részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgat

óság 

utasítása 

szerint 

telephelyvezető 

szakalkalmazott

ak 

telephelyvezet

ő 

60.o. 

 

4.4 Nevelési tanácsadás / prevenciós tevékenység: 

2016.szeptember 1. – 2017.augusztus 31. 

Szakember:  

 Varga Mária gyógypedagógus  

 Szabó János gyógypedagógus 

tervezett ellátás: 100 fő (kiscsoportos) 

sors

z. 

feladat határidő felelős ellenőrzés megjegyzés 
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Önértékelési 

kkv. 

1. részképesség 

szűrővizsgálati 

igények összesítése, 

szűrés tervezése 

2016.09.0

1. 

telephelyvezető 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

60.o. 

2. szűrőanyagok 

frissítése, mérőanyag 

pótlása, készítése 

2016.09.0

5. 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

30.o. 

3. szűrővizsgálatok 

végzése 

2016.10.0

4. 

gyógypedagógu

s, 

pszichológus 

telephelyvezet

ő 

20.o., 21.o., 

22.o., 30.o., 

4. tájékoztatás szülők, 

óvoda felé 

2016.10.0

7. 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

32.o. 

5. szűrővizsgálati 

vélemények 

elkészítése 

2016.10.0

7. 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

2016.10.07. 

20.o., 21.o., 

6. szűrési statisztika, 

következtetések 

2016.10.1

0. 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

2016.10.10. 

60.o. 

7. ellátás megszervezése, 

csoportalakítás 

2016.10.1

0. 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

25.o.,27.o. 

8. fejlesztési tervek 

készítése a mérési 

eredmények alapján 

2016.10.1

5. 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

20.o., 

21.o.,22.o.,  

24.o. 

25.o., 30.o. 

9. folyamatos ellátás 

biztosítása, 

differenciált 

foglalkozásszervezés, 

fejlesztő értékelés 

a vezetői látogatás 

tapasztalatainak, 

javaslatainak 

hasznosítása,  

2017.06.1

5. 

2017.08.3

1. 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

látogatás 

félévente 2x 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 

10. kapcsolattartás 

szülőkkel, 

pedagógusokkal 

folyamato

s 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

32.o. 

11. team-munka, a kliens 

ellátásában még 

érintett kollégával, 

szükség esetén 

társintézménnyel 

megbeszélés 

folyamato

s/aktuálisa

n 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

25.o., 27.o. 

33.o. 

12. félévi statisztikai 

adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

2017.01.0

6. 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

60.o. 
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13. dokumentáció 

vezetése, napló és 

INYR 

folyamato

s 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

havonta 

60.o. 

14. év végi mérés, 

értékelés, 

dokumentációk zárása 

2017.06.1

5. 

2017.08.3

1. 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

21.o. 

15. a munkaközösségi 

foglalkozások 

látogatása, 

tapasztalatcsere, új 

információk 

megosztása a 

kollégákkal 

folyamato

s 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

27.o. 

32.o., 

16. továbbképzéseken 

való részvétel, 

önképzés, pályázatok 

figyelése, észvétel 

folyamato

s 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

33.o. 

17. tanév végi összesítés, 

részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgat

óság 

utasítása 

szerint 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

60.o. 

18. nyári feladatellátás 

megszervezése, 

végzése 

2017.08.3

1. 

gyógypedagógu

s 

telephelyvezet

ő 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 

 

4.5 Nevelési tanácsadás / pszichés gondozás: 

2016.szeptember 1. – 2017.augusztus 31. 

Szakember: Csíkné Gábli Erika pszichológus 

tervezett ellátás: 30 fő 

sors

z. 

feladat határidő felelős ellenőrzés megjegyzés 

Önértékelési 

kkv. 

1. bejelentkezések, 

kérelmek áttekintése, 

első találkozás, 

vizsgálat ütemezése 

folyamato

s 

pszichológus telephelyvezet

ő 

hetente/havont

a 

20.o., 21.o., 

22.o., 30.o., 

2. vizsgálatok végzése 

szakszerű eszköz- és 

módszerválasztással, 

szükség esetén 

szakterületi vélemény 

írása 

folyamato

s 

pszichológus telephelyvezet

ő 

20.o., 21.o., 

22.o., 30.o., 

3. terápiák tartása, 

egyéni illetve 

csoportos, adekvát és 

változatos technikák 

alkalmazása 

folyamato

s 

pszichológus telephelyvezet

ő 

hetente/havont

a 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 
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4. team-munka, a kliens 

ellátásában még 

érintett kollégával, 

szükség esetén 

társintézménnyel 

megbeszélés 

folyamato

s, 

aktuálisan 

pszichológus telephelyvezet

ő 

havonta/aktuáli

san 

25.o. 27.o. 

33.o. 

5. tanácsadás kliensnek, 

szülőknek, 

pedagógusoknak, 

on-line tanácsadás 

gyakorlata 

folyamato

s 

pszichológus telephelyvezet

ő 

hetente/havont

a 

32.o. 

6. előadások, szülő- és 

pedagógus csoportok  

igényfelm

érés után 

pszichológus telephelyvezet

ő 

aktuálisan 

32.o. 

7. félévi statisztikai 

adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

2017.01.0

6. 

pszichológus telephelyvezet

ő 

60.o. 

8. dokumentáció 

vezetése, 

napló, INYR 

folyamato

s 

pszichológus telephelyvezet

ő 

hetente/havont

a 

60.o. 

9. terápiák zárása folyamato

s 

2017.08.3

1. 

pszichológus telephelyvezet

ő 

2017.08.31. 

60.o. 

10. a munkaközösségi 

foglalkozások 

látogatása, tapasztalat-

csere, új információk 

megosztása a 

kollégákkal 

folyamato

s 

pszichológus telephelyvezet

ő 

27.o. 

32.o., 

11. továbbképzéseken 

való részvétel, 

önképzés, pályázatok 

figyelése, részvétel 

folyamato

s 

pszichológus telephelyvezet

ő 

33.o. 

12. szupervízión való 

részvétel 

havi egy 

délelőtt 

pszichológus  11 óra terhére 

33.o. 

13. tanév végi összesítés, 

részstatisztika, 

beszámoló 

Főigazgat

ó utasítása 

szerint 

pszichológus telephelyvezet

ő 

60.o. 

14. nyári feladatellátás 

megszervezése, 

végzése 

2017.08.3

1. 

pszichológus telephelyvezet

ő 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 

 

4.6 Logopédiai ellátás: 

2016.szeptember 1. – 2017.június 15. 

Szakember: tervezetten  

 Szabó Lajosné 
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 Bordásné Nagy Ildikó 

 Sávainé Fellner Krisztina 

tervezett ellátás: 42 fő 

 

A 2016/2017-es tanév a logopédia éve, e szakszolgálati feladatellátás a JNSZMPSZ kiemelt 

területe ebben a tanévben. Telephelyünk idén sem rendelkezik még aktív főállású logopédussal. 

A megbízási szerződéssel dolgozó szakemberek szívesen dolgoznak nálunk, remélem, hogy 

ebben a tanévben is lehetőségünk lesz alkalmazni őket. A mennyiben sikerül, a feladatellátás 

nagy észben biztosítottá válik. Kiemelt terület lévén számos programra, rendezvényre 

számíthatunk, melyeken az óraadók nem tudnak megjelenni főállásuk miatt. Éppen ezért 

kollégáimmal egymás között megosztva – bár egyikünk sem logopédus - igyekszünk az 

eseményeken megjelenni, valamint a Törökszentmiklósi Tagintézmény szakembereivel 

szívesen dolgozunk együtt egy-egy projektben. 

 

sors

z. 

feladat határidő felelős ellenőrzés megjegyzés 

Önértékelési 

kkv. 

1. szűrővizsgálati 

kérelmek összegzése, 

szűrések ütemezése 

2016.08.3

1. 

telephelyvezető telephelyvezet

ő 

 

60.o. 

2. szűrővizsgálatok 

elvégzése, szülők 

értesítése az 

eredményről 

2016.09. mb.logopédus telephelyvezet

ő 

20.o., 21.o., 

22.o., 30.o., 

3. beszédvizsgálatok 

végzése szakszerű 

eszköz- és 

módszerválasztással,  

2016.10.1

5. 

mb.logopédus telephelyvezet

ő 

20.o., 21.o., 

22.o., 30.o., 

4. szülők tájékoztatása vizsgálatot 

követően 

mb.logopédus telephelyvezet

ő 

32.o. 

5. beszédvizsgálati 

vélemények 

elkészítése 

vizsgálatot 

követően 

21 nap 

mb.logopédus telephelyvezet

ő 

20.o., 21.o., 

6. terápiák tartása, 

csoportos formában az 

egyéni problémák 

szerint differenciálás, 

adekvát és változatos 

technikák 

alkalmazása, fejlesztő 

értékelés 

folyamato

s 

2017.06.1

5. 

mb.logopédus telephelyvezet

ő 

 

20.o., 22.o. 

25.o., 27.o. 

30.o., 32.o. 

7. team-munka, a kliens 

ellátásában még 

érintett kollégával, 

szükség esetén 

társintézménnyel 

megbeszélés 

aktuálisan mb.logopédus telephelyvezet

ő 

25.o. 27.o. 

33.o. 
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8. kapcsolattatás, 

tanácsadás az 

intézmények 

pedagógusaival, 

szülőkkel, különös 

tekintettel a 

logopédiai 

tevékenység 

népszerűsítésére, 

fontosságára a 

Logopédia éve 

kapcsán  

folyamato

s 

mb.logopédus telephelyvezet

ő 

32.o. 

9. dokumentáció, 

naplók, INYR 

vezetése 

folyamato

s 

mb.logopédus telephelyvezet

ő 

60.o. 

10. félévi és év végi 

értékelések, statisztika 

elkészítése 

2017.01.h

ó 

2017.05.3

0. illetve a 

Főigazgat

óság 

utasítása 

szerint 

mb.logopédus telephelyvezet

ő 

60.o. 

 

4.7 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása: 

2016.szeptember 1. – 2017.augusztus 31. 

Szakember:  

 Varga Mária gyógypedagógus, tehetségfejlesztő tanár 

 Csíkné Gábli Erika pszichológus (nevelési tanácsadás keretében) 

 Szabó János gyógypedagógus (nevelési tanácsadás keretében) 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának tervezett folyamata 

 

Időszak Tevékenység Tartalmi leírás Felelős megjegyzés 

Önértékelési 

kkv. 

szeptember 

- november 

tájékoztatás fórumok a nevelési – 

oktatási 

intézményekben, szülők 

csoportja 

tehetséggondozó 

koordinátor, 

telephelyvezető 

20.o.,21.o., 

32.o., 33.o.,  

igényfelmérés pedagógusok, 

szaktanárok jelzéseinek 

fogadása, rögzítése 

tehetséggondozó 

koordinátor 

 

december azonosítás tesztek, kérdőívek, 

dokumentációk 

elemzése, 

jogosultság 

megállapítása 

telephelyvezető, 

tehetséggondozó 

koordinátor, 

pszichológus 

20.o., 21.o., 

25.o. 
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gondozás gondozó csoportok, 

önismereti csoportok, 

pszichés gondozás, 

tanácsadás 

tehetséggondozó 

koordinátor, 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

27.o.,30.o.,  

 

 

 

január - 

május 

azonosítás tesztek, kérdőívek, 

dokumentációk 

elemzése, 

jogosultság 

megállapítása 

tehetséggondozó 

koordinátor, 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

220.o.,21.o.,5.o. 

gondozás gondozó csoportok, 

önismereti csoportok, 

pszichés gondozás, 

tanácsadás 

27.o.,30.o.,  

 

május - 

június 

ellenőrzés, 

értékelés, 

visszacsatolás 

egyéni portfóliók 

elemzése, értékelése, 

kontroll mérés, 

 

telephelyvezető, 

tehetséggondozó 

koordinátor, 

pszichológus 

20.o.,21.o., 

30.o., 

tanév végi 

összesítés 

részstatisztika, 

beszámoló készítése 

tehetséggondozó 

koordinátor 

60.o. 

folyamatos kapcsolattartás 

intézmény-

vezetőkkel, 

pedagógusokkal 

tanácsadás, 

megbeszélések 

tehetséggondozó 

koordinátor, 

pszichológus 

32.o., 33.o.,  

szakszolgálati 

team munka 

megbeszélések, 

belső képzés, 

munkaközösségen való 

részvétel 

tehetséggondozó 

koordinátor, 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

32.o., 

dokumentáció 

vezetése 

azonosítással 

kapcsolatos 

dokumentáció készítése, 

szakterületi vélemények, 

forgalmi napló vezetése, 

INYR vezetése, 

ellenőrzése 

telephelyvezető, 

tehetséggondozó 

koordinátor, 

pszichológus 

20.o.,21.o., 

képzés továbbképzéseken való 

részvétel, 

tudásmegosztás 

telephelyvezető, 

tehetséggondozó 

koordinátor, 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

33.o. 

elégedettségmérés kérdőívek töltetése, 

értékelése 

tehetséggondozó 

koordinátor, 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

telephelyvezető 

60.o. 

 

4.8 Továbbtanulás, pályaválasztás: 

Az érdeklődő szülők, tanulók, illetve intézmények számára a pályaválasztási csoportot ajánljuk, 

elérhetőségeiket közzé tesszük. 
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4.9 Gyógytestnevelés: 

Ezt a területet továbbra sem látjuk el, az ellátás megszervezésére igény nem érkezett. 

 

4.10 Óvoda- és iskolapszichológia: 

A munkaközösség alkalmain, rendezvényein részt veszünk. 

 

4.11 Konduktív pedagógiai ellátás: 

Nem végzünk ilyen típusú ellátást. 

 

5. Az éves hivatalból történő felülvizsgálatok ütemterve 

 

Hivatalból indított felülvizsgálatok időterve a 2016/2017. tanévrex 

 

 

vizsgálati 

időpont 

sorsz. intézmény neve címe fő 

október     

5. 1. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 2 

6. 2. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 2 

7. 3. Székács Elemér Mezőgazdasági 

és Élelmiszer Ipari Szakképző 

Iskola és Kollégium 

Törökszentmiklós, Almásy út 50. 1 

12. 4. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 2 

13. 5. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 2 

14. 6. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 1 

19. 7. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 2 

20. 8. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 2 

21 9. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 1 

november     

9. 10. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 2 

11. 11. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 1 

16. 12. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 2 

18. 13. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 1 

23. 14. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 2 

december     

1. 18. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 2 

2. 19. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 1 

7. 20. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 2 

8. 21. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 2 

9. 22. Tiszabői Általános Iskola Tiszabő, Május 1. út 1-3. 1 

január     

4. 23. Tiszabői Általános Iskola Tiszabő, Május 1. út 1-3. 2 

5. 24. Tiszabői Általános Iskola Tiszabő, Május 1. út 1-3. 2 

6. 25. Tiszabői Általános Iskola Tiszabő, Május 1. út 1-3. 1 

március     

1. 26. Tiszabői Általános Iskola Tiszabő, Május 1. út 1-3. 2 

2. 27. Tiszabői Általános Iskola Tiszabő, Május 1. út 1-3. 2 
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3. 28. Tiszabői Általános Iskola Tiszabő, Május 1. út 1-3. 1 

8. 29. Tiszabői Általános Iskola Tiszabő, Május 1. út 1-3. 2 

9. 30. Tiszabői Általános Iskola Tiszabő, Május 1. út 1-3. 2 

10. 31. Tiszabői Általános Iskola Tiszabő, Május 1. út 1-3. 1 

április     

5. 32. Tiszabői Általános Iskola Tiszabő, Május 1. út 1-3. 2 

6. 33. Tiszabői Általános Iskola Tiszabő, Május 1. út 1-3. 2 

7. 34. Tiszabői Általános Iskola Tiszabő, Május 1. út 1-3. 1 
x A Fegyverneki Telephely szakértői bizottsági ütemterve egy tervezet, a feltüntetett időpontok 

tájékoztató jellegűek, melyek szükség szerint, indokolt esetben változhatnak 

 

Az ismételt behívások folyamatosan kerülnek ütemezésre a meg nem jelenések függvényében. 

 

6. Munkaközösségek, team, IÖCS, csapatépítés 

6.1 Munkaközösségek 

A munkaközösségi értekezletek legtöbbjén részt veszünk, a tapasztalatokat, szakmai 

ismereteket a munkaközösségi tagok átadják a team foglalkozásokon. A szakmai változtatások, 

változások, új gyakorlatok beépítésre kerülnek a mindennapi gyakorlatba.  

 

munkaközösség állandó / vendég tag 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő 

nevelés, konduktív pedagógiai ellátás 

Varga Mária / Szabó János 

Logopédiai ellátás nincs tagunk szakember hiánya miatt / Szabó 

Ildikó 

Nevelési tanácsadás Csíkné Gábli Erika / Szabó János 

Szakértő bizottsági tevékenység Szabó Ildikó / Szabó János 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

gondozása 

Varga Mária / Szabó János 

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai 

ellátás 

Csíkné Gábli Erika 

Gyógytestnevelés nincs tagunk, ellátást nem végzünk 

Intézményi önértékelési csoport Szabó Ildikó 

 

A munkaközösségek nyitottsága révén az érdeklődés függvényében más területeken is 

megjelenhetnek a kollégák.  

 

6.2 Team megbeszélések 
Szakmai team munka hetente keddi napokon, 14 – 16 óra között kerül megvalósításra, gyakorlat 

szerint 20-25 alkalommal évente. A Törökszentmiklósi Tagintézménnyel közös team tartása 

félévente két alkalommal tervezett, előre egyeztetett időpontban. 

 

Témák, melyek minden alkalommal aktuálisak (Önértékelési kkv.: 53.o., 57.o., 58.o., 60.o.,) 

 vizsgálati kérelmek szétosztása, megbeszélése 

 esetmegbeszélés 

 aktualitások, kérdések 

 szakmai témák, ötletek megvitatása 
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 a munkaközösségi értekezleten résztvevő munkaközösségi tagok, illetve érdeklődő 

kollégák szakmai beszámolója, információ átadása 

 

Havonta kiemelten, több időt szentelünk a következő témáknak: 

hónap téma felelős 

szeptember jogszabályi háttér, 

protokollok 

Szabó Ildikó 

október vizsgáló eljárások, tesztek Szabó Ildikó, Csíkné Gábli 

Erika 

november - december tehetségazonosítás, 

tehetséggondozás 

Varga Mária 

január beszédállapot és 

iskolaérettség  

a logopédus személye még 

nem került kijelölésre 

február Újszászi telephely fogadása, 

szakmai nap - téma később 

kerül egyeztetésre 

telephelyvezető 

minden alkalmazott 

március tapasztalatok a pszichés 

gondozásban 

Csíkné Gábli Erika 

április tapasztalatok a prevenciós 

ellátásban 

Szabó János 

Varga Mária 

május tapasztalatok a korai 

fejlesztésben 

Varga Mária 

megjegyzés: a témák a szakember igénye szerint bővíthetők, kiegészíthetők 

 

6.3 Önértékelési munkacsoport 

A munkacsoport által kialakított eljárásrend a telephely működésrendjébe beépítésre kerül. A 

szükséges dokumentációk elkészítésére, a határidőkre fokozott figyelmet fordítunk, a kollégák 

a munkát segítik. A munkacsoport vezetője Szabó Ildikó. 

 

6.4 Csapatépítés, mentálhigiéné (Önértékelési kkv.58.o.) 

A sikeres, szakszerű szakmai munkavégzés elengedhetetlen feltételei a dolgozók mentális 

egészsége, a csoport közös gondolkodása, a kezdeményezés lehetősége, a jutalmazás bármely 

formája stb. Munkánk összetett, több frusztrációs forrást is tartalmaz, éppen ezért fennáll a 

kiégés veszélye. Ezt megelőzendő a telephelyen az egyenletes terhelésű munkaszervezésen túl 

kikapcsolódási lehetőségeket is szervezünk. 

 

szeptember - október dekorálás 

november közös délutáni program – ötletelés alatt 

december Karácsonyi készülődés, party 

február Farsang a Telephelyen 

április Mozilátogatás 

május - június többletkötelezettség programjai 

június közös sütés – főzés, party 

 

7.A közalkalmazottak továbbképzése (Önértékelési kkv.57.o.) 

 A szakmai fejlődést, valamint a diagnosztikai eszköztár bővülését szolgáló, pályázatok 

által támogatott képzések figyelemmel kísérése, azokon az engedélyezett legmagasabb 

létszámmal való részvétel. 
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 Az engedélyezett szabadon választható képzés (2 nap) minél nagyobb számban való 

kihasználása. 

 Csíkné Gábli Erika pszichológus szakvizsgás képzésének második évét végzi. 

 Belső továbbképzéseken, tájékoztatókon való részvétellel a szakmai kompetenciák 

fejlesztése. 

 További folyamatos önfejlesztés, ismeretek egymás közötti átadása szintén feladatunk. 

 

8.Telephelyi ügyelet 

A telephelyen a nyitvatartási időben szakalkalmazott minden esetben tartózkodik. Amennyiben 

a vezető távol van, úgy az általa kijelölt feladatokban a szakmai helyettes (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 és a 

tavaszi szünet ideje alatt csökkentett pedagóguslétszámmal működünk. 

 

9. Telephely nyitvatartási rendje 

 hétfő:   7:30 – 16:30 

 kedd:   7:30 – 16:30 

 szerda:   7:30 – 16:30 

 csütörtök:  7:30 – 16:30 

 péntek:   7:30 – 13:30 

 

10. Tervezett tanácsadás típusok 

 nevelési tanácsadás (részképesség fejlesztés) – szülő, pedagógus 

 nevelési tanácsadás (pszichés gondozás) – kliens, szülő, szülő-és pedagóguscsoport 

 tehetség tanácsadás – szülő, kliens, pedagógus 

 logopédiai tanácsadás – szülő, pedagógus 

 

11. Vezetői belső ellenőrzési terv (Önértékelési kkv.57.o. 60.o.) 

Terület/tevékenység Határidő 

óraszámok teljesítése hetente, havonta folyamatos 

megbízási dolgozók teljesítései havonta, folyamatos 

INYR ellenőrzése minden területen havonta, folyamatos 

naplók, egyéni fejlődési lapok ellenőrzése havonta, logopédia kéthavonta 

adminisztrátori tevékenység ellenőrzése hetente, folyamatos 

tisztasági ellenőrzés  folyamatos 

eszköztár ellenőrzése folyamatos 

szakértői tevékenység ellenőrzése, dokumentáció, szakértői 

vélemények, szakterületi vélemények 

folyamatos 

hospitálás az új kollégánál, 

diagnosztika segítése, kontrollja 

félévente 2 alkalommal 

folyamatos 

korai fejlesztés-fejlesztési terv jóváhagyása 2016.09.15. 

óralátogatás félévente 2 alkalommal a korai fejlesztésben 2016.decemberig 

2017.júniusig 

nevelési tanácsadás – szűrővizsgálati vélemények 

ellenőrzése 

2016. szeptember, október 

prevenció – fejlesztési tervek jóváhagyása 2016.október 
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prevenciós ellátás, foglalkozás látogatása félévente 2 

alkalommal 

2016.decemberig 

2017.júniusig 

pszichés gondozás dokumentációja kéthavonta 

logopédiai tevékenység, szűrések, beszédvizsgálati 

dokumentáció, vélemények 

folyamatos 2016.10.15-ig 

logopédiai értékelések ellenőrzése félévkor és évvégén 
 


