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

2017/2018. 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 ellátását a tanév rendjéhez 

igazította, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) 

EMMI rendelet 34. § (5) előírása szerint végezte azt. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak maradéktalan ellátását a 

kliensi elvárások és a realitások pontos ismerete határozta meg. Az elvárásokat a jogszabályok, a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentumában rögzítettek 

határozzák meg, a teljesítőképességet pedig mindaz a humánerőforrás és tárgyieszköz vagyon, 

amellyel intézményünk rendelkezik.  

A magasabb vezetők, az Intézmény Igazgatótanácsa felelt a 2017/2018. tanévben azért, hogy az 

Intézmény aktuális helyzetét és a további sikeres működés céljait, feladatait minden dolgozóval 

megismertessék, elfogadtassák, így a Munkatervben foglaltak teljesítése közös felelősségünkké vált. 

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

alkalmazottjára nézve alapvető kötelezettségnek bizonyult a tanév során, mely révén a munkatársak 

bizonyították elhivatottságukat, motiváltságukat, szakmai együttműködésüket és a közös célba vetett 

hitüket, ez által váltak eredményessé.  

 

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 látta 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, javított, kiegészített és 

aktualizált Eljárások Kézikönyve (EKK) és a Pszichológiai Vizsgálatok Belső Protokollja 

szabályozzák. Készültek továbbá a működést segítő, a teljes intézményre vonatkozó 

szabályzatok, dokumentumok: Mérés- Értékelés Munkacsoport folyamatleírása, 

Nyomdahasználati szabályzat. A székhely- és az egyes tagintézmények éves munkatervei és 

saját, heti ütemtervei képviselték a tanév során a szabályozás helyi szintjét, melyek szervesen 

illeszkednek az Intézmény éves munkatervébe. Ez az egységesség biztosította a székhely- és a 

tagintézmények összehangolt működését a tanév során, az egyes tagintézményekben a saját 

stratégiai irányvonalak kijelölését, azok szerves beillesztését az Intézmény stratégiai tervébe, 

így körvonalazva a folyamatos fejlesztés lehetőségét az Intézmény és 

tagintézményei/telephelyei számára. 
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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: Szolnoki Tankerületi Központ  

OM azonosító: 202794 

Hivatalos neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakmai Alapdokumentumának 

megfelelően a pedagógiai szakszolgálati feladatokat és azok feladat ellátási helyeit mutatja 

az alábbi táblázat: 
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I. 

           

II. 

1. Jászberényi           

2.  Jászapáti            

3.  Karcagi           

4. Kunhegyesi           

5.  Kunszentm.           

6.  Mezőtúri          

7.  Szolnoki           

8.  Újszászi Tp.          

9. Tiszafüredi           

10.  Töröksz.           

11. Fegyverneki Tp.          

 

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: 5130 Jászapáti Hősök tere 9. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5300 Karcag, Kisújszállási út 45. illetve a Városudvar 1.  

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. 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor út 6.  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5000 Szolnok, Városmajor út 65/A. 

Tagintézmény telephelye: 5052 Újszász, Iskola út 8. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5350 Tiszafüred, Fő út 26. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 25. 

Tagintézmény telephelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 167/a. 

 

Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

Alapító szerv neve:                                        Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója:                           emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye:                                        1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve:                                              Szolnoki Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye:                                      5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 

 

Típusa: pedagógiai szakszolgálati intézmény 

OM azonosító: 202794 

Köznevelési és egyéb alapfeladatai: 

Székhelyintézmény: 5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

pedagógiai szakszolgálati feladat 

szakértői bizottsági tevékenység 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátásának, gondozásának megyei koordinációja 

Tagintézmények:     

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

szakértői bizottsági tevékenység 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

konduktív pedagógiai ellátás (korai fejlesztés keretén belül) 

gyógytestnevelés 

iskolapszichológiai,óvodapszichológiai ellátás koordinációja (kizárólag megyei 

koordináció, Szolnok Városi dominanciával, mivel vidéken alig dolgozik óvoda.- és 

iskolapszichológus) 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása a szakszolgálati rendelet 30.§-a 

szerint. 

 

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

Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi körei, feladatai és 

tevékenységei a 2017/2018. tanév során a következők voltak:  

 

Székhelyintézmény, Főigazgatóság: A 2017/2018. tanévben végezte a Székhely- és a 

Tagintézmények, illetve a Tagintézményeken keresztül, azaz indirekt módon a Tagintézményi 

Telephelyek szakmai irányítását, az intézményi humánerőforrás gazdálkodást és a Fenntartó 

támogatásával a tárgyieszköz beszerzést, utánpótlást.  
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Székhelyintézmény, szakértői bizottsági tevékenység: A 2017/2018. tanévben végezte és 

folyamatosan végzi a teljes megyében, azaz jogszabály által meghatározott ellátási körzetében 

a sajátos nevelési igény megállapítását, vagy kizárását, a tagintézmények által átadott eseteknél 

a sajátos nevelési igény, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítását, 

vagy kizárását, a vizsgálat alapján szakértői véleményt készített, illetve ellátta a tagintézményi 

szakértői tevékenység koordinációját. 

 

Székhelyintézmény, pályaválasztási, pályaorientációs tevékenység: A 2017/2018. tanévben 

ellátta a megyében működő intézmények tanulói számára a továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadást, orientálást, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, önismereti csoportokat vezetett, így 

segítve a pályák megismerését, választását. 

 

Tagintézmények: A 2017/2018. tanévben végezték 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 ellátását, diagnózis felállítását, szakértői és szakterületi 

vélemények készítését és a megfelelő ellátás (korrekciós és terápiás gondozás) megszervezését, 

megvalósítását, illetve a vonatkozó javaslattétellel látták el a klienseket. 

 

Telephelyek: A 2017/2018. tanévben végezték a jól körülhatárolt illetékességi területükön 

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

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

kliensek) pedagógiai szakszolgálati ellátását, diagnózis felállítását, szakértői és szakterületi 

vélemények készítését és a megfelelő ellátás (korrekciós és terápiás gondozás) megszervezését, 

megvalósítását, illetve a vonatkozó javaslattétellel látták el a klienseket. 

 

2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat jellemző profilja 

A pedagógiai szakszolgálatunk székhely- és tagintézményeiben magasan és sokoldalúan 

képzett klinikai és tanácsadó szakpszichológusok, pszichológusok, szakvizsgázott 

gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok elhivatott, felelősségteljes hozzáállással várják, 

fogadják és ellátják a segítségért hozzánk fordulókat: gyermekeket, szüleiket, pedagógusaikat, 

köznevelési intézményeiket. Képzettségük lehetővé teszi, hogy a problémák többségét 

megfelelő módon, határidőre kezeljék, illetve kompetencia határaikat ismerve megfelelő ellátó 

szervhez irányítsák 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 főigazgatóság titkársága, a főigazgató és a szakmai és 

koordinációs főigazgató helyettes irodája, a megyei tehetségkoordinátor, a Gazdasági és HR 

iroda, illetve a Műszaki Csoport irodája. Az irodák száma az ellátott feladatnak megfelelő. Az 

informatikai eszközellátottság a Főigazgatóságon kielégítő, ám további fejlesztésre szorul. 

 

3.2 Székhelyintézmény, Pályaválasztási Tanácsadás Munkacsoport 

A PVT Munkacsoport a Mária út 19. szám alatti épület jobb szárnyában, a földszinten 

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

a PVT iroda mellett elhelyezkedő, többfunkciós szobákban (SZB vizsgálószobák és PVT 

vizsgáló-tanácsadó szobák egyben: 2 szoba) is rendelkezésükre állnak az egyéni vizsgálathoz 

és tanácsadáshoz, minden nap délutánján. A rendelkezésükre álló irodák, folyosó és 
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mellékhelyiségek felújítása megtörtént, ám az épület salétromos volta miatt a felújítás csekély 

hatékonyságú, a vakolat ismét potyog, a padló megemelkedett, az ajtó nehezen nyílik. Vizsgáló 

és informatikai eszközellátottságuk megfelelő (3/3 számítógép), illetve közös vezetékes telefon.  

 

3.3 Székhelyintézmény, Megyei Szakértői Bizottság 

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

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

mindig 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 (6 

gyógypedagógus/konduktor szakember vizsgál 3 irodában. Az informatikai kielégítőnek, a 

számítógépek öregszenek, amortizálódnak. 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. A MSZB irattárának befogadó kapacitása véges, a zsúfoltsága nagy. Új 

irattár kialakítása történik, belső erőforrásból. 

 

3.4 Székhelyintézmény- Nyomda 

 A Székhelyintézmény nyomdája biztosítja az eszközutánpótlást, a vizsgálati jegyzőkönyvek, 

űrlapok vonatkozásában. A nyomda viszont nagyon rossz állapotban van, főleg a 

tetőszerkezete. Itt tároljuk a Pedagógiai Intézet ránk hagyományozott hatalmas irattárát, 

ugyanakkor itt tároljuk a ciklikusan beérkező, pályázati forrásból finanszírozott intézményi 

papír-írószer és egyéb ellátmányt is. Erre a nyomda nem megfelelő, mert ha az ellátmány 

beérkezik, napokig, hetekig (míg a tagintézmények el tudják szállítani), nyomdai munka nem 

végezhető, a helyhiány okán. Tároló hely kialakítására feltétlenül szükségünk van.  

 

3.5 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. 

Mozgásfejlesztő terem kialakítására a tagintézményben rendkívül nagy szükség van! Az 

épületben az I. emeleti szint hozzáférése balesetveszélyes, és munkavédelmi 

intézkedéseket vonhat maga után. Informatikai eszköztáruk még mindig alacsony. 

Eszközparkjuk kis mértékben bővült az EFOP 3.1.6 pályázat révén. Az irattartó 

kartonokat és a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a 

Székhelyintézmény nyomdája olcsón elkészíti a tagintézmény számára, így folyamatosan 

biztosítva az eszközutánpótlást a jelzett területeken.  

 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézmény, 

Jászapáti, Hősök tere 9. szám alatt dolgozik. A helyszín a feladatellátásra megfelelő Az 

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

felszerelése, feladathoz való adaptálása többségben megvalósult. Informatikai 

eszköztáruk jelentős bővítésre szorul. Terápiás eszközparkjuk csekély mértékben bővült 

az EFOP 3.1.6 pályázat révén, de messze nem kielégítő. Az irattartó kartonokat és a 

másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája 

olcsón elkészíti a tagintézmény számára, így folyamatosan biztosítva az 

eszközutánpótlást a jelzett területeken.  
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye, 

Karcag, Kisújszállási út 45. szám és a Városudvrar 1. szám alatt dolgozik 

(gyógytestnevelő terem). A szépen felújított ügyviteli helyen a feladatellátás zavartalan, 

a munkafeltételek a szakemberek pozitív hozzáállása révén sokat javultak. Informatikai 

eszközökkel alacsony szinten rendelkeznek, minimális bővítést sikerült megvalósítani 

csupán. Eszközparkjuk csekély mértékben bővült, ez elsősorban a korai fejlesztés 

területére és a pszichológiai diagnosztikai tevékenységre vonatkozik. Jelentősebb korais 

eszközbővítést maga a tagintézmény valósított meg, támogatók segítségével, illetve az az 

EFOP 3.1.6 pályázat révén. Az épületben kisebb javításokat valósítottunk meg, 

készpénzből, illetve a Fenntartó segítségével. Az irattartó kartonokat és a másolható 

vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón 

elkészíti a tagintézmény számára, így folyamatosan biztosítva az eszközutánpótlást a 

jelzett területeken. 

  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye, 

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

terápiás szobák száma az ellátott feladathoz mérten megfelelő. Informatikai eszközökkel 

alacsony szinten rendelkeznek, eszközparkjuk szegényes, minimális bővítést sikerült 

megvalósítani, mely azonban jelentős további bővítést igényel. Eszközparkjuk csekély 

mértékben bővült, ez elsősorban a korai fejlesztés területére és a pszichológiai 

diagnosztikai tevékenységre vonatkozik, illetve az az EFOP 3.1.6 pályázat révén. Az 

irattartó kartonokat és a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a 

Székhelyintézmény nyomdája olcsón elkészíti a tagintézmény számára, így folyamatosan 

biztosítva az eszközutánpótlást a jelzett területeken.  

 

 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 megtörtént: szép, esztétikus; a kunszentmártoni telephely kevésbé 

megfelelő a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásához, a helyiségek száma nagyon 

kevés. Az épület cseréjéről hosszasan tárgyalást folytatott a Fenntartónk a helyi 

Önkormányzattal, ígéretet kaptunk, de épületet még nem.  Eszközparkjuk csekély 

mértékben bővült az EFOP 3.1.6 pályázat révén. Az irattartó kartonokat és a másolható 

vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón 

elkészíti a tagintézmény számára, így folyamatosan biztosítva az eszközutánpótlást a 

jelzett területeken.  

 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye, 

Mezőtúr, Petőfi út 6. sz. alatt, új helyen fejti ki tevékenységét. Az épület állapota, a 

vizsgáló és terápiás szobák száma az ellátott feladatnak megfelelő, a korábban működtető 

önkormányzat támogatása, illetve a munkatársak szorgalma, kreativitása, valamint a 

támogatók segítsége révén belül esztétikus, igényesen kialakított. Eszközparkjuk az 

EFOP 3.1.6 pályázat révén csekély mértékben bővült.  Az irattartó kartonokat és a 

másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája 

olcsón elkészíti a tagintézmény számára, így folyamatosan biztosítva az 

eszközutánpótlást a jelzett területeken.  

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2017/2018. tanév  9 

 
 

 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 egyre romlik, a vizsgáló és terápiás 

szobák száma az ellátott feladathoz és a szakemberlétszámhoz viszonyítva nagyon kevés. 

A tagintézménynek nagy szüksége lenne még egy mozgásfejlesztő teremre, e tekintetben 

a Fenntartó segítségét kértem 2017 májusában, a döntésére, illetve megoldásra az óta is 

várunk. Informatikai eszközökkel nagyrészt rendelkeznek a tagintézmény dolgozói, de a 

létszámhoz mérten az eszközpark bővítése, fejlesztése elengedhetetlen, az eszközök 

régiek, gyakran (szinte hetente) szorulnak javításra. Az Újszászi Telephelyen az épület 

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

létszámnak megfelelő. Ugyanakkor informatikai eszközparkjuk szegényes. A 

tagintézmény és telephely eszközparkja az EFOP 3.1.6 pályázat révén csekély mértékben 

bővült. Az irattartó kartonokat és a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón elkészíti a tagintézmény és 

telephely számára, így folyamatosan biztosítva az eszközutánpótlást a jelzett területeken.  

 

 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, mozgásfejlesztő termet 

nem, de mozgásfejlesztő szobát a tagintézmény saját kreatív megoldással alakított ki. Az 

informatikai eszközpark jelentős fejlesztésre szorul. Eszközparkjuk az EFOP 3.1.6 

pályázat révén csekély mértékben bővült. Az irattartó kartonokat és a másolható 

vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón 

elkészíti a tagintézmény számára, így folyamatosan biztosítva az eszközutánpótlást a 

jelzett területeken.  

 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi 

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

Szent Erzsébet út 167/a. szám alatt dolgozik. A tagintézményben és a telephelyen a 

vizsgáló és terápiás szobák száma nem elegendő, a bővítés mindkét helyen 

elengedhetetlen; a szegényes informatikai eszközbázis az elkövetkező időszakban 

jelentős fejlesztést igényel. Eszközparkjuk az EFOP 3.1.6 pályázat révén csekély 

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

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón elkészíti a tagintézmény számára, 

így folyamatosan biztosítva az eszközutánpótlást a jelzett területeken.  

 

3.6 A JNSZMPSZ személyi feltételei 

 

A főállású pedagógusok megoszlása 2018.06.01. 

Megnevezés Betöltött státusz Ebből gyesen 

Pszichológus  23,5 4 

Gyógypedagógus 44,5 2 

Logopédus 31 1 

Konduktor 4  

Fejlesztő Pedagógus 6 2 

Gyógytestnevelő 9  

Tehetségkoordinátor 2  
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PV tanácsadó 3  

Összesen 123 9 

 

4. A JNSZMPSZ gazdálkodása 
Mivel az Intézmény gazdaságilag nem önálló, így az alapellátáshoz szükséges feltételeket a 

fenntartó Szolnoki Tankerület Központ biztosítja és határozza meg, Ez jelenti az intézményi 

költségvetés engedélyezését, az intézményi vagyonkezelés ellenőrzését. 

 

5. Alapelvek és célok, melyek szerint működött intézményünk a 2017/2018. tanévben  
 Az Intézmény minden alkalmazottja számára fontos, 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/telephelyeink ellátandó gyermek/tanulólétszámának alakításánál elsődleges 

szempont, hogy döntően járási, illetékességi területen lakhellyel/tartózkodási hellyel 

rendelkezők, illetve ott köznevelési intézményben jogviszonyt létesítettek vehették igénybe a 

szolgáltatást. 

A Székhelyintézmény MSZB és MPVT ellátandó gyermek/tanulólétszámának alakításánál 

egyetlen szempont volt, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyei lakhellyel/tartózkodási hellyel 

rendelkezők vehették igénybe a szolgáltatást. 

 

         Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a fenntartói elvárások szerint 

 

 

A Fenntartó elvárásai 

 

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 

A jogszabályok ismertetése a 

munkatársakkal, 

bizonytalanság esetén 

állásfoglalás kérése, illetve jogi 

segítség igénybe vétele 

(Fenntartó SZTK, EMMI) 

megvalósult. 

Az intézményben folyó munka 

törvényességének és 

jogszerűségének folyamatos 

nyomon követése, ellenőrzése 

tagintézményi és telephelyi 

kompetencia-körben 

megvalósult. 

A szakértői és szakterületi 

vélemény írás tartalmi és 

formai követelményeinek 

folyamatos felügyelete, 

korrekciója tagintézmény-
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támogatása, a pedagógusokkal 

való hatékony együttműködés 

megvalósítása a Nemzeti 

Köznevelési Törvény 

szellemében. 

vezetői feladatkörben 

rendszeresen megvalósult. 

Az iskolákkal, óvodákkal való 

kapcsolat alapos, tudatos 

tervezése, megvalósítása, 

rendszeres ellenőrzése. 

Jó kapcsolat kialakítása 

és fenntartása a SZTK-

tal, 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 SZTK minden 

szakemberével jó szakmai és 

emberi együttműködés. 

 

 

 

 

 

 

 

A kliensközpontú működés 

fejlesztése, megvalósítása. 

A kliensek (szülők, intézmények) 

igényeinek megismerése, 

elégedettségének rendszeres 

mérése, és ennek szellemében az 

Intézmény működésének 

folyamatos alakítása. 

Rendszeres konzultáció, 

együttműködés, beszámolók és 

a fenntartói jelzések 

elfogadása, beépítése a napi 

szakszolgálati gyakorlatba 

megvalósult.  

 

 

 

 

 

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 zajlott 

a partner intézményekkel, a 

gyakorlatok korrekciója 

érdekében. 

   

6. A pedagógiai szakszolgálati tevékenység megvalósítása a 2017/2018. tanévben 

 Legfőbb feladat a szakszolgálati feladatellátás szakszerűségének, azaz szakmai 

paramétereinek messzemenő betartása – Maximálisan megvalósult. (kivétel: logopédiai 

óraszám, korai mozgásfejlesztés szakspecifikus ellátása, szakemberhiány!) 

 Fontos feladat a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás sokszínűségének megőrzése, 

valamint a tanügy-igazgatási feladatok intézményi végrehajtásában a vonatkozó 

jogszabályok szigorú betartása, azaz a törvényesség, jogszerűség. .- Maximálisan 

megvalósult 

 Fontos feladat az egységes működés alapjainak lerakását követően annak elvei szerinti 

működés. – Megvalósult a korai fejlesztés, a szakértői bizottsági tevékenység, a 

nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás és a tehetségkoordináció terén.  

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

egységesség kialakításának garanciája lehet. Szép ütemben valósult meg a jelen 
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tanévben. Ezt a munkaközösségek, a nagy megyei rendezvényeken való tagintézményi 

részvétel, az IÖM folyamatok és az egymás látogatása, közös rendezvények szervezése, 

illetve a nyári folyamatos működés terén egymás kisegítése igazolja. 

 További fontos feladat a javakkal való racionális gazdálkodás, a költséghatékony 

működés, mely mára közös értékünkké vált. 

 

 

 

7. A 2017/2018. tanév célja volt 

 A tanév legfőbb célja és egyben elvárt, kiemelt feladata volt, 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 - kialakult, a mindennapi működés részévé vált,   

 Ellenőrizhetőség a feladatellátásba - kialakult, a rendszeres, tervezett ellenőrzés a jól 

végzett munka garanciája lett mára,  

 Mérhetőség a feladatellátásban – folyamatban van: a mérés, értékelés alapjait leraktuk, a 

2017/2018. tanévben alkalmazotti elégedettség mérés, partneri elégedettség mérés, illetve 

a használt vizsgálati és terápiás eszközök beválásának mérése megtörtént. 

 Munkaidő kihasználtság követése a feladatellátásban: - megvalósult, folyamatos, 

tagintézményi/telephelyi szinten realizált, azaz a helyi vezető felelősségébe delegált ügy. 

 Arányos munkaerő- terhelés a feladatellátásban: megvalósult, folyamatos, 

tagintézményi/telephelyi szinten realizált, azaz a helyi vezető felelősségébe delegált ügy. 

 Teljesítmény és minőség folyamatos értékelése: tanfelügyeleti és minősítési eljárások. 

 Teljesítmény és minőség megjelenítése: Pedagógiai Szakszolgálatok Hete Nyitó 

Konferencia, Nevelési Tanácsadás Éve, kisrégiós konferenciák, és nyílt hetek, 

műhelymunkák, szülőklubok. 

 Minőség a teljesítményben: a megyei nevelési tanácsadás – tevékenység ellenőrzése 

(2. év): 100%-ban megvalósult. 

 Minőség a teljesítményben: a megyei korai fejlesztés tevékenység megvalósítása, az 

ágazatközi együttműködés kialakított jó gyakorlatának kiterjesztése a tagintézményekre, 

majd ennek ellenőrzése (3. év): az ellenőrzés 100%-ban megvalósult. 

Ssz Tagint/Teleph Megyei Külső Saját Önérték Tanfelügy Minősítés 

1. MSZB 7 18 17 1 fő - - 

2. MPVT 2 7 -- - - - 

3. Jászapáti 4 3 3 1 fő - - 

4. Jászberény 5 8 11 3 fő - - 

5. Karcag 9 8 5 3 fő 1 fő (vez) - 

6. Kunhegyes 7 6 11 - 1 fő (vez) - 

7. Kunszentmárton 6 6 3 - - - 

8. Mezőtúr 12 10 15 - 1 fő (vez) - 

9. Szolnok 3 10 10 - - 4 fő 

10. Újszász 7 12 4 - - 1 fő 

11. Tiszafüred 3 13 6 4 fő 1 fő 4 fő 

12. Törökszntmiklós 5 8 5 3 fő - - 

13. Fegyvernek 5 9 7 2 fő - - 

Összesen: 75 118 97 17 fő 4 fő 9 fő 
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 Minőség a teljesítményben: megyei tehetségkoordinációs tevékenység ellenőrzése (1. 

év): 100%-ban megvalósult. 

 Minőség a teljesítményben: szakértői bizottsági tevékenység folyamatos ellenőrzése. 

 

8. Törvényesség, azaz jogszerűség a feladatellátásban.  

 Szabályozó dokumentumok előírásainak követése –megvalósult, folyamatos. 

 Szervezeti és működési szabályzat – mérés, értékelés – megvalósult, folyamatos. 

 Ellenőrző-értékelő rendszer működtetése megvalósult, folyamatos. 

 

9. Egységesség a működésben:  

 Egységesség a pedagógiai szakszolgálati munka dokumentálásában: naplóvezetés, heti 

ütemtervek, szakértői és szakterületi vélemények tartalma, szerkezete, külalakja – 100%-

ban megvalósult. 

 Egységességre törekvés a munkaidő kihasználásban - megvalósult, folyamatos.  

 Egységesség a szakember terhelésében - megvalósult, folyamatos 

 Egységesség a határidők tartásában - megvalósult, folyamatos. 

 Egységesség a szolgálati filozófia érvényesítésében - megvalósult, folyamatos. 

 

10. Esélyegyenlőség elve szerinti működés prioritásai: 

 Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű kliensekre fókuszálás – megvalósult, 

folyamatos. 

 Fogyatékossággal, betegségekkel élő kliensekre fókuszálás - megvalósult, folyamatos. 

 Tanulási, beilleszkedési, viselkedési nehézségekkel küzdőkre fókuszálás – megvalósult, 

folyamatos 

 

11. Költséghatékonyság: 

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

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

100%-ban megvalósult az intézmény minden tagintézményében és telephelyén. 

 

12. A 2017/2018. tanév szakmai prioritásai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálati intézményben 

 

„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés: növel. Nem 

mennyiséget ad, hanem minőséget. Segít egy rózsának igazi rózsává válni. 

És egy gyereknek megtalálni és kibontani önmagát.” 

                                                                                                                            /Müller Péter/ 

 

 Megvalósult a „Nevelési Tanácsadás Éve JNSZ Megyében” a JNSZMPSZ 

intézményben: Tanévnyitó értekezlet, illetve szakmai konferencia év végén. Előadók, 

programterv: Nevelési tanácsadás munkaközösség feladata volt. 

 Megvalósult a „Nevelési Tanácsadás Éve JNSZ Megyében” a JNSZMPSZ 

intézményben: belső műhelymunkák szakszolgálatunk szakemberei számára. 

  Megvalósult a „Nevelési Tanácsadás Éve JNSZ Megyében” a JNSZMPSZ 

intézményben, ezen belül: nevelési tanácsadási hetek a tagintézményekben, 

bemutatóórák/foglakozások, előadások belső képzés keretében, illetve a kliensek 

számára, pontos idő- és szakmai tervezés szerint, 11 tagintézményre és telephelyre 

lebontva. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Muller_Peter
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 Fókuszban a szakszolgálati tehetséggondozás: Megvalósult a feladat új alapokra 

helyezése, sikerkritériumainak meghatározása, a megvalósítás segítése, ellenőrzése. 

 Megvalósult a kollégák képzésének támogatása: beiskolázási terv, illetve a két nap 

szabadon választható, képzésre, önképzésre fordítható időkeret terhére. 

  

                                          2017/2018. évi Beiskolázás teljesülése 

Beiskolázási terv 

szerint 

Képzés típusa Résztvevők/fő 

 szakvizsga 13 

szakirányú továbbképzés 4 

egyéb képzés (pl. önismeret) 2 

Összesen:                                                                19 

 

 Megvalósultak a főigazgatói megjelenések a tagintézményi/telephelyi heti teameken: 

konzultációs lehetőség, sikerek, nehézségek megosztása, közös megoldási módok 

keresése. 

 Részben megvalósult a korai fejlesztés négylépcsős, pályázati forrásból kialakított és 

négy tagintézményben már kipróbált modelljének kiterjesztése minden tagintézmény 

korai fejlesztési gyakorlatára. 

 Megvalósult a korai fejlesztés nagy részének realizálása a tagintézményekben: a 

kollégák utazási terheinek csökkentése, kiégésük, korai kifáradásuk prevenciója, a 

szakszerű terápiás beavatkozás színvonalának garanciája. 

 Vezetői belső ellenőrzések a 2017/2018. tanévben: szakértői tevékenység -folyamatos; 

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

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

tevékenységek egységesítése az 5. év végére minden feladattípusnál befejeződött. 

  Megvalósult 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.  

 Részben megvalósult az INYR vezetésének ellenőrzése, ám ez az eszközpark és 

informatikai rendszer nehézkes működése okán elakadt. 

 Megvalósult az elégedettség mérés az ellenőrzött területeken (korai fejlesztés, nevelési 

tanácsadás, illetve igényfelmérés a tehetséggondozás terén). 

 Önértékelési, tanfelügyelet és minősítési sikeres eljárások megtörténtek. 

 Igazgatótanácsi értekezleteken tagintézményi bemutatkozások folytatása megtörtént 

(alkalmanként 1): egymás adottságainak, sikereinek, nehézségeinek jobb megismerése, 

kölcsönös támogatás igényének kialakítása, fejlesztése. 

 Megvalósultak a munkaközösségi szakmai napok szervezése: belső továbbképzés, 

kommunikáció és szakmai együttműködés, közös problémamegoldás (egy 

alkalom/tanév).  

 

13. Igazgatási terv megvalósulása a 2017/2018. tanévben 

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 
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az egyéb pedagógiai feladat megvalósításában a kollégák munkájára igényt tarthattak, 

megszervezhették azt.  

A tanév minden hónapjának többnyire az első hétfőjén (indokolt esetben módosítással), 10.00-

13.00 óra között Igazgatótanácsi ülést szerveztünk, a magasabb vezetők részvételével. A 

tagintézmények heti/havi saját értekezleteiket maguk tervezték, szervezték, valósították meg. 

 

JNSZMPSZ Igazgatótanács értekezleteinek megvalósulása a 2017/2018. tanévben 

 

Ssz. Idő- 

pontok 

Ülések tervezett témái Dokumentáció Felelősök 

1. 2017.  

08. 28. 

 Alakuló értekezlet: Éves 

munkaterv paramétereinek 

áttekintése.  

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető. 

Szabályzatok 

 

Csibi Enikő 

Barnáné Pintér Gizella,  

Kovácsné Bögödi Beáta 

tagintézmény – igazgatók, 

telephely-vezetők 

2. 2017. 

09.12. 

Belső szabályozók, szabályzatok 

aktualizálásának feladatai. 

megbeszélése. 

EFOP 3.1.6 pályázati teendők 

megbeszélése 

 

 

Jelenléti ív.  

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető. 

Eljárások 

Kézikönyve 

MÉM munkaterv, 

működési eljárás 

dokumentuma 

Csibi Enikő 

Kovácsné Bögödi Beáta 

Szabó Judit 

Szabó Ildikó 

tagintézmény - igazgatók 

3. 2017. 

10.02. 

Egységes arculati elemek, 

formulák alkalmazása. 

Szolnok, Újszász bemutatkozás 

 

 

Jelenléti ív.  

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

Szabályzatok 

Csibi Enikő 

Barnáné Pintér Gizella, 

Gleviczky Marianna, 

Bogdán Evelin 

tagintézmény - igazgatók 

4. 2017. 

11.06. 

Tehetség-koordinátorok 

beszámolói a feladatellátás 

alakulásáról. 

A „Nevelési Tanácsadás Éve” 

EFOP 3.1.6 pályázati teendők. 

Karcag bemutatkozás 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

Beszámolók 

 

Csibi Enikő, 

Császár István 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény - igazgatók 

5. 2017. 

12.04. 

Működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. 

 Munkarend, munkafegyelem – 

a vezetői ellenőrzések 

tapasztalatai. 

Tiszafüred bemutatkozás 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztet 

E

m

l

é

k

e

z

t

e

t

ő 

Csibi Enikő 

Bukta Henrietta 

tagintézmény - igazgatók 

6. 2018. 

01.08. 

Működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. 

Félévi beszámoló paraméterei A 

Jászberényi és Jászapáti 

bemutatkozás 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

Csibi Enikő 

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény - igazgatók 
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7. 2018. 

02.05. 

Félévi értekezlet és 

beszámolók: tagintézmények, 

munkaközösségek, IÖM, KT, 

gazdaságvezető, főigazgató-

helyettesek, főigazgató. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

Beszámolók 

főigazgatóság, 

tagintézmények és 

telephelyek vezetői, KT 

elnök 

8. 2018. 

03.05. 

 

Működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. 

Továbbképzési, éves képzési 

tervek  

Kunhegyes bemutatkozása 

. 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

 

Csibi Enikő 

Kovácsné Bögödi Beáta 

Zsidóné Kádár Terézia 

9. 2018. 

04.02. 

Működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. 

Kunszentmárton bemutatkozása 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

 

Csibi Enikő 

Imréné Cselóczki Andrea 

10. 2018. 

05.07. 

Működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. 

A 2017/18. tanév/munkaév 

Beszámolójának szempontjai. 

Mezőtúr bemutatkozása 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

 

Csibi Enikő 

Barnáné Pintér Gizella 

Bencsik Mária Bernadett 

11. 2018. 

07.02. 

Tanév végi záró értekezlet  

 A 2018/19. tanév/munkaév 

előkészítése. Munkatervi célok 

meghatározása. Erőforrás 

térképek. 

A „Nevelési Tanácsadás Éve” 

programjának zárása, 

összegzése, értékelése. 

 

.  

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

 

 

Csibi Enikő 

 

 

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

iskolapszichológusi munkaközösség kivételével, mely évente három alkalommal találkozik). 

Az ülésekről jelenléti ív és szöveges beszámoló készült, melyeket a Titkárság iktat és tárol, 

illetve az Intézmény honlapján is megjelentettünk. A foglalkozásokon való megjelenés 

megfelelő volt, csekély számú hiányzás jellemző, intézkedések történtek azok kiküszöbölésére.  

 

A JNSZMPSZ munkaközösségeinek megvalósult foglalkozásai a 2017/2018. tanévben: 

 

Munkaközösség Megvalósult 

alkalmak, 

formája 

Sikerek, erősségek Nehézségek, gyengeségek 

Korai fejlesztés, 

fejlesztő nevelés, 

konduktív -

pedagógiai ellátás 

5 kontakt 

1 skype 

- a munkaközösségi 

programok 

hasznosulása, 

- az „emberi tényező”: 

többségében 

elkötelezett, 

motivált/motiválható 

team-tagok, 

- tagintézményenként igen 

eltérő a korai fejlesztés 

feladatellátásának 

helyzete a személyi, 

tárgyi és infrastrukturális 

feltételek tekintetében, 

amely megnehezíti a 

„mindenki 
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- jó hangulatú 

találkozók, 

„csapatszellem”, 

- a munkatervi 

feladatok hiánytalan 

megvalósulása, 

megelégedettségére” 

történő tervezést. 

 

Logopédia 6 kontakt - a szűréseket 

határidőre sikerült 

elvégezni (1 

tagintézmény 

kivételével), 

- logopédiai nevelési 

tanácsadás 

lehetőségével egyre 

több szülő élt, 

- a kollégák innovatív 

szemléletűek, 

- betekinthettek más 

tagintézmények 

munkájába, 

- a szakmai 

tapasztalatcserék,  

- munkaközösségi 

foglalkozásokon 

szerzett 

tapasztalatokat 

sikeresen tudták a 

kollégák beépíteni a 

napi gyakorlatba 

- még mindig kevés a 

logopédus szakember, 

- magas az egy főre jutó 

esetek száma, 

- egyes 

partnerintézmények sem 

a tárgyi feltételeket nem 

biztosítják, sem a 

terápiás órák szervezését 

nem segítik, 

- a logopédusok több 

szakszolgálati feladatban 

való aktív részvétele 

(logopédia, korai 

fejlesztés, szakértői 

tevékenység), 

- sok adminisztráció, 

- korlátozott fénymásolási 

kapacitás, 

- terápiákon folyamatosan 

használandó 

eszközök részleges 

biztosítása (ceruzák, 

ragasztó, füzet, egyéb 

olcsó kellékek: 

szívószál, vatta, írólap 

- sok utazás 

Nevelési 

tanácsadás 

4 kontakt, 

2 skype 

- a kollégák hasznos, 

a mindennapokban 

is használható 

ismeretekhez, 

tapasztalatokhoz 

juthattak, 

- a kollégák 

folyamatosan 

keresik a szakmai 

fejlődés lehetőségét,  

- folyamatosan 

növekszik az igény a 

tagintézményekben 

nevelési 

tanácsadásra, 

- szakemberhiány, 

várólisták, 

- a kollégák más 

területeken is dolgoznak, 

pl. szakértői bizottsági 

tevékenységet is 

ellátnak, 

- az adminisztráció terhe, 

- kiégés  
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- egységesített 

dokumentáció 

Szakértői 

bizottsági 

tevékenység 

4 kontakt 

2 skype 

- sikeres szakmai 

együttműködés 

- egységes 

diagnosztikai 

szemlélet és 

gyakorlat kialakult 

- jogszabályi 

környezet 

változásának 

követésében 

naprakészek 

vagyunk 

 

 

- az informatikai hálózat 

elégtelen működése 

kétségessé teszi a 

munkaközösségi 

találkozók skype-os 

formában történő 

megvalósíthatóságát 

- szakemberhiány 

- eszközök hiánya – járási 

szakértői bizottságoknál 

nonverbális és 

kisgyermekkori vizsgáló 

eljárások száma kevés 

- infrastruktúra hiánya   

- számítógép, laptop 

hiánya és meghibásodása 

nehezíti a szakértói 

vélemények elkészítését 

és az integrált nyomon 

követő rendszer 

naprakész vezetését 

Tehetség, 

pályaválasztás 

6 kontakt 

+1 Szakmai 

nap 

- feladatok köre 

bővült (tanácsadás, 

szűrés, azonosítás),  

- más megye 

gyakorlatát 

megismerték,  

- beindult az egyéni 

tanulói vizsgálat 

- szűrésnél használt 

tesztek kiválasztása 

nehézkes, 

- kevés óraszám jut a 

feladatra, szűrésre 

Iskolapszicholó-

gia 

2 kontakt 

2 szakmai 

fórum 

- érték a belső 

tudásmegosztás, 

- gyakorlatorientált 

foglalkozások, 

- sajátélmény szerzés 

lehetősége, 

- belső és külső 

kapcsolatok 

bővítése, építése, 

- a tanév során a 

munkaközösség delegált 

tagjai között több 

személyi változás is 

történt, 

- a munkaközösség tagjai 

nem abban a 

feladatellátásban 

dolgoznak, amire a 

munkaközösség 

szerveződik. 

Gyógytestnevelés 4 kontakt 

2 skype 

- normál testnevelési 

kategóriába 

átkerülés, 

visszajutás, 

- magas szakmai 

színvonalú, a 

gyógytestnevelés 

- Infrastrukturális 

hiányosságok: 

teremhiány, 

kisterem/terem méret/. 

- Főállású szakember 

ellátottság /kevés!/ 
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iránt elhivatott és 

nyitott szemléletű 

szakemberek, 

- Jó hangulatú, 

élménypedagógiai 

szemléletű, játékos 

órák, 

- 0. és tanítási órák utáni / 

8. 9. 10. 11. óra/ 

gyógytestnevelés óra. 

- Nem a saját iskolában 

van a gyógytestnevelés 

óra. 

 

Intézményi 

önértékelés 

2 kontakt - a látogatást végzők 

igyekvőek, az 

elkészült 

jegyzőkönyvek 

szakmailag 

színvonalasak, 

tartalmasak, 

formailag is 

megfelelőek.  

- az önértékelt 

pedagógusok nagy 

része fegyelmezetten 

tartotta a folyamat 

lépéseit, időben 

kérdezett, ha 

elakadt. 

 

- az értékelt kolléga nem 

tartja számon, hogy 

tervezett önétékelése van 

- a megbeszélt emailcím 

egyeztetést nem tette meg 

- a kolléga nem olvas 

emailt 

- nem tölti ki a saját vagy a 

munkatársi kérdőívét 

- a problémáját nem jelzi 

időben 

- nem tájékozódik a 

folyamatról, holott 

minden eleme, 

dokumentuma nyilvános 

- nem tarja be a határidőket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2017/2018. tanév  20 

 
 

 

JNSZMPSZ Esetforgalom összesítő tábla  
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Korai SZB Nevelési Tanácsadás Logopédia Gyógytestnev. Tehetség Óvoda- isk. pszic Megyei PVT 
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V
ár

 

P
ed

. 

V
iz

sg
. 

V
ár

 

E
g
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én
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C
so

p
o
rt

o
s 

In
fo

s 

Jászapáti  14 0 2 149 75 39 2 56 0 44  17 307 187 25 139 0 161 0 - - - - - - - - - 

Jászberény 10 3 3 234 109 82 13 116 - 155 34 2 483 275 10 309 0 83 40 - 6 0 - - - - - - 

Karcag 38 - 0 263 133 37 56 147 86 20 5 14 847 155 8 155 188 111 0 174 20 0 - - - - - - 

Kunhegyes 8 - 0 144 10 52 21 141 - 49 - 11 135 89 - 87 0 11 0 11 4 0    - - - 

Kunszent-

márton 

14 - 3 262 125 36 24 18 - 84 25 46 282 140 1 185 48 239 0 - - - - - - - - - 

Mezőtúr 
24 20 0 667 250 47 37 67 186 36 32 8 236 85 36 177 14 30 0 3 11 10 4 5 0 - - - 

Szolnok 50 - 0 596 461 70 112 222 40 310 129 14 1269 274 140 344 215 1046 19 24 - - 47 1 0 - - - 

Újszász - - - 79 12 7 0 73 31 33 4 7 201 52 47 66 8 71 0 - 4 0 - - - - - - 

Tiszafüred 8 - 1 105 92 10 6 181 5 97 8 3 300 48 19 130 2 50 10 30 29 0 - - - - - - 

Törökszentmikl

ós 

17 - 0 192 150 31 30 133 - 49 5 47 286 134 0 148 69 169 113 140 15 - - - - - - - 

Fegyvernek 1 - 0 103 50 45 0 115 0 29 0 0 233 66 0 69 39 - - 32 11 0 - - - - - - 

Megyei SZB - -  1609 97 1405 159 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Megyei PVT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 261 4337 79 

Összesen: 
184 23 9 4403 1564 1861 460 1269 348 906 242 169 4579 1505 286 1809 583 1971 182 414 100 10 51 6 0 261 4337 79 
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II. Székhelyintézményi beszámoló 

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 a gazdasági irodavezető és a pénzügyi ügyintéző foglalkozott, a szakemberek munkáját 

gazdasági- HR irodavezető fogta össze és irányította a tanév során. Rendszergazda felügyelte a 

számítógépek működését, létrejött a Műszaki Csoport, 3 fővel (2 műszaki ügyintéző, egy 

rendszergazda). A székhelyintézmény vezetését a főigazgató/székhelyintézmény-vezető végezte, 

irányítva a főigazgatóságon dolgozó szakemberek szakmai tevékenységét és az épület gondozását.  

 

A székhelyintézmény munkatársai havonta tartották munkacsoport értekezletüket, az alábbiak 

szerint: 

 

 

Ssz. 

 

Idő- 

pontok 

 

Ülések témái 

 

Dokumentáció 

 

Felelősök 

1. 2017. 

09. 11. 

Alakuló ülés. 

A Főigazgatóság struktúrájának változására 

vonatkozó megbeszélések. 

Távozó szakember búcsúztatása, újak köszöntése. 

Beszámolók: Aktuális HR ügyek, pénzügyek, 

szakmai és koordinációs ügyek, gondnok és 

informatikus beszámolója. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető. 

 

 

 

 

 

Csibi E. 

Császár I. 

Kovácsné 

Bögödi Beáta 

2. 2017. 

10.02. 

Szeptemberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyek, 

gondnok és informatikus beszámolója. 

Októberi ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások. 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

Dr. Farkasné 

Berkes Kitti 

3. 2017. 

11.06. 

Októberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyek, 

gondnok és informatikus beszámolója. 

Novemberi ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások. 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

Antal Istvánné 
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4. 2017. 

12.04. 

Novemberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyek, 

gondnok és informatikus beszámolója. 

Decemberi ügyek közös előkészítése: Karácsony. 

Egyéb aktualitások. 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

Egyedné 

Körmendi 

Erika 

 
5. 2018. 

01.08. 

Decemberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyek, 

gondnok és informatikus beszámolója. 

Januári ügyek közös előkészítése. 

 Egyéb aktualitások. 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

Tóth Norbert 

6. 2018. 

02.05. 

 

Januári beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyek, 

gondnok és informatikus beszámolója. 

Februári ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

 

 

 

 

Csibi E. 

Császár I. 

Szabó 

Sebestyén 

7 2018. 

03.05. 

Februári beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyek, 

gondnok és informatikus beszámolója. 

Márciusi ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások. 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

Bíróné 

Várhalmi 

Zsuzsanna 

8 2018. 

04.02. 

Márciusi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyek, 

gondnok és informatikus beszámolója. 

Áprilisi ügyek közös előkészítése. 

 Egyéb aktualitások. 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

Kovácsné 

Bögödi Beáta 

9 2018. 

05.07. 

Áprilisi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyek, 

gondnok és informatikus beszámolója. 

Májusi ügyek közös előkészítése. 

 Egyéb aktualitások. 

 

. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

Dr. Farkasné 

Berkes Kitti 

10. 2018. 

06.04. 

Májusi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai és koordinációs ügyek, 

gondnok és informatikus beszámolója. 

Júniusi ügyek közös előkészítése.  

 Egyéb aktualitások: Tanévzáró előkészítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Csibi E. 

Császár I. 

Tóth Norbert 
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Kiemelt feladatok megvalósítása a 2017/2018. tanévben 

 

 

Ssz. 

 

Megvalósult feladatok 

 

Határidő 

 

Dokumen-

táció 

 

Felelősök 

1. Az Intézmény Munkavédelmi, Tűzvédelmi 

Szabályzatában előírt kötelezettségeknek való 

megfelelés folyamatos ellenőrzése, intézkedések 

kezdeményezése a hiányosságok pótlására, az 

esetleges szabálytalanságok korrekciójára 

vonatkozóan 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos,  

minden 

hónap 

utolsó 

hétfőjén  

Jelenléti ív. 

Jegyző 

könyv 

Emlékeztető  

Barnáné 

Pintér 

Gizella 

2.  Intézményi működési szabályzatok 

felülvizsgálata, szakszerűségük havi ellenőrzése 

Megvalósult. Jelenléti ív. 

Jegyző 

könyv 

Emlékeztető 

 

Szabályzatok 

Tóth 

Norbert 

Csibi 

Enikő 

3. Az Integrált Nyomonkövető Rendszer 

Tagintézményekben történő vezetésének segítése, 

annak ellenőrzése, korrekcióra vonatkozó 

javaslattétel. 

 

 

Megvalósult. Jelenlét 

i ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

Barnáné 

Pintér 

Gizella 

4.  HR folyamatok ellenőrzése, KIR feltöltés 

ellenőrzése 

Megvalósult. Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

Kovácsné 

Bögödi 

Beáta 

3. Vezetői belső ellenőrzés a Székhelyintézményben: 

- a munkaidő betartása, nyilvántartása 

- az ügyviteli dokumentáció vezetése 

- gondnoki, karbantartási feladatok ellátása 

- karbantartói felület kezelése 

- hivatali és saját gépjárművek hivatali célú 

használati felületének kezelése 

- informatikai eszközök karbantartása teljes 

intézményben 

Megvalósult.  

tagint. 

dokumentáció 

Tervezés, 

megvalósítás 

dokumentuma 

 

 

Nem volt rá 

kapacitás 

 

 

 

 

 

Csibi 

Enikő 
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II.1 Gazdasági és HR Csoport  

Dr. Farkasné Berkes Kitti: Gazdasági-HR irodavezető 

 

A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 2017/2018. tanévre vonatkozóan a gazdasági csoport (HR, 

pénzügy) feladatkörébe tartozó feladatok, események számbavétele, összegzése. 

 

1. Költségvetés 

1.1 Személyi kiadások: 

 A 2018. évre vonatkozó költségvetésünket 2017. év végén elkészítettük. A személyi 

kiadásokat a várható átsorolások, minimálbér emelkedése és garantált bérminimum, a 

lezajlott minősítések figyelembe vételével terveztük meg. 2017. szeptemberében a 

pedagógusok bére 3%-kal emelkedett, ez volt a kormány által tervezett 

életpályamodellhez kapcsolódó béremelés ötödik, utolsó szakasza. 2017. január elsejétől 

a minimálbér 138.000,-, a garantált bérminimum pedig 180.500,- Forintra emelkedett. A 

NOKS-os munkakörben dolgozók egységesen 10% béremelést kaptak, illetményük 

198.600,- Forint. 

 

 2017. év folyamán 6 fő tett sikeres minősítő vizsgát, ezért 2018. január 1-jével 2 fő Ped.I 

fokozatba 3 fő Ped.II, 1 fő Mester fokozatba került. 1 fő 2017. évi minősítése elmaradt, ő 

ebben az évben minősült és január 1-jére visszamenőleg a megfelelő kategóriába 

sorolódott.  

 A minimálbér emelése 38 főt érintett, NOKS-os béremelésben 13 fő részesült 

intézményünkben 58 fő pedig sorosan lépett. 

 

A főállású pedagógusok megoszlása 2018.06.01. 

Megnevezés Betöltött státusz Ebből gyesen 

Pszichológus  23,5 4 

Gyógypedagógus 44,5 2 

Logopédus 31 1 

Konduktor 4  

Fejlesztő Pedagógus 6 2 

Gyógytestnevelő 9  

Tehetségkoordinátor 2  

PV tanácsadó 3  

Összesen 123 9 

 

1.2 Dologi kiadások: 

A költségvetés tervezésekor a dologi kiadásokra 2018. évre 87.129.054 Ft-ot kalkuláltunk. A 

jóváhagyott keretszámok alapján a dologi kiadásokra 61.093.165 Ft-ot kaptunk. A felhasználást 

folyamatosan nyomon tudjuk követni, hiszen a Tankerület részéről megkapjuk a könyvelési 

adatok alapján a teljesített kiadásokról készített listát. Továbbá a Főigazgatóság májusban 

készített egy aktuális dologi felhasználást a nyilvántartási adatok alapján, mely alapján 

megállapítható, hogy a 2018. évre tervezett költségvetés dologi felhasználása átlagosan 

(tagintézményi bontásban) 35 % körüli 2018.05.15. napjáig.  
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2. Belépő-kilépő közalkalmazottak 

Intézményünk engedélyezett státuszainak száma ettől a tanévtől 16 fővel bővült, jelenleg 197,5 

fő, melyből 161 fő pedagógus, 14 fő NOKS, 22,5 egyéb munkakör. A belépő közalkalmazottak 

száma 28 fő volt, ebből áthelyezéssel érkezett intézményünkhöz 12 fő.  

Kilépő dolgozók száma 15 fő, ebből közös megegyezéssel 7 fő, 4 fő áthelyezéssel, próbaidő 

alatt megszűnt a jogviszonya 2 főnek, míg 2 fő közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg a nők 

40 éves jogviszonya alapján történő nyugdíjazás miatt. Nyugdíjazás miatti felmentési idejét 

tölti 3 fő, ebből ténylegesen felmentett 1 fő. 

Intézményen belül 1 fő került áthelyezésre. 

 

Főállású, részmunkaidős, megbízási szerződéssel, túlórával betöltött státuszok  

2018.06.01. 

Munkakörök Engedélyezett 

álláshelyek 

Betöltött 

álláshelyek 

Betöltetlen 

álláshelyek 

Meghirdetett 

álláshelyek 

Pedagógus 161 144,87 16,13 14 

NOKS 14 14 0 0 

Egyéb 22,5 22,37 0,13 0 

Összesen 197,5 181,24 16,26 14 

 

3. Nyugdíjazás  

Ebben a tanévben 3 fő ment nyugdíjba a nők 40 éves jogviszonya alapján. A I. félévben 2 fő 

kezdte meg nyugdíjazás miatti felmentésének második szakaszát. Nekik 2017. december 28-

án, 2018. május 10-én és 2018. július 4-én szűnik meg a jogviszonyuk. A nyár folyamán további 

2 fő kezdi meg felmentési idejének első szakaszát. 

 

4. Közfoglalkoztatás 

A közfoglalkoztatottaink a Szolnoki Tankerületi Központ állományába kerültek, mi csak a 

távollétüket jelentjük le hetente. 

 

5. SZJA bevallás 

Az előző adóévhez hasonlóan idén év elején is nyilatkozni kellett a dolgozóknak az őket érintő 

kedvezményekről, melyeket 2018. év folyamán kívánnak igénybe venni. (családi 

adókedvezmény, első házasok kedvezménye, személyi kedvezmény, bérkompenzáció) A 

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása alapján a munkáltató 

2017. évre vonatkozóan már nem készít adómegállapítást, így az ehhez kapcsolódó 

nyilatkoztatási, valamint a járulékbevallásban történő adatszolgáltatási kötelezettség is 

megszűnik. A Jövedelem igazolások határidőben kipostázásra kerültek.  

 

6. Szerződések 

A 2017/2018. tanévre vonatkozó megbízási és vállalkozási szerződéseket folyamatosan 

kötöttük meg. A változásokat figyelemmel kísérve folyamatosan került sor a szükséges 

módosításokra (heti óraszám, megbízás/vállalkozás időtartama). Az öregségi nyugdíjasok 

felterjesztése 2017. június hónapban már megtörtént, illetve 3 fő a tanév során töltötte be az 

öregségi nyugdíjkorhatárt, őket a megfelelő hónapban terjesztettük fel. 2017. szeptember 01. 

napjával változtak a megbízási díjak összegei: helyben történő feladatellátás 2.500,-Ft/óra díjról 

3.000,-Ft/óra díjra, míg a nem helyben történő feladatellátás 3.000,-Ft/óra díjról 3.500,-Ft/óra 

díjra emelkedett. 
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Az állománytáblánkat továbbra is havonta frissítjük és aktualizáljuk, és ezáltal naprakészen 

nyomon követhetőek a személyi változások. 

 

7. Beszerzések 

A tavalyi év végén nagyobb összegű szakmai anyag beszerzését támogatta a Fenntartó, így 

több, mint 6,3 millió Ft értékben történt tesztkészletek, fejlesztő eszközök, bútorok és egyéb 

működéshez szükséges eszközök beszerzése. Minden terméket sikerült leszállítani és 

szétosztani a tagintézmények részére. 

A KEF-es beszerzésekre vonatkozó igényfelmérések megtörténtek, így író- és irodaszerek, 

tisztító- és takarítószerek, valamint tonerek beszerzésére a Tankerület által indított 

közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre. Az ellátmány biztosítása szakaszosan, 

részletekben zajlik, így folyamatos ezen termékek szállítása. 

 

8. Leltár  

2017/2018. tanév II. félévében bevezetésre került a vonalkódos leltár. A vonalkódos leltározó 

rendszer rendeltetése szerint segíti az eszközök és értéknélküli készletnyilvántartások 

leltározási feladatait. Biztosít egy olyan felületet, melynek segítségével lehetővé válik a fizikai 

számbavételezés adatgyűjtő eszközökkel támogatott lebonyolítása. 

 

9. Nyári karbantartások 

A nyár folyamán történő karbantartások, felújítások tekintetében igényfelmérés történt a 

Tankerület részéről. Figyelembe vettük a tagintézményeink használatában lévő épületek fizikai 

állapotát. Ezek alapján terveztünk többek között tisztasági festést, kapu javítást, vakolást stb. A 

Tankerület 2018. évi nyári karbantartási munkákra összesen bruttó 850.000,-Ft összeget 

engedélyezett. 

 

10. Készpénz-ellátmány igénylése 

A Szolnoki Tankerületnél van lehetőség készpénz felvételére. A Tagintézmények igénye 

összesítésre kerül, és hétfői napon kell továbbítani összesített igényünket. Az igény alapján a 

készpénzt csütörtökön 10-12 óra között lehet felvenni, amely ez után a Tagintézményeknek 

szétosztásra kerül. A felvett készpénzzel a Székhely Intézménynek 30 napon belül kell 

elszámolni (ugyancsak csütörtöki napon), így a Tagintézményeket előtte időben el kell 

számoltatni a felvett készpénzzel. 

 

11. Általános ügyek 

A rendszeresen előforduló adatszolgáltatásokat határidőre teljesítettük, egyéb pénzügyi és HR 

feladatokat érintő adatbekérések folyamatosan készülnek és továbbításra kerülnek. 

 

 

II.2 Műszaki Csoport  

Tóth Norbert: csoportvezető 

 

1. Műszaki - ügyintézői feladatok:  
A feladatellátás keretében megyei koordináció történt: a tagintézmények és telephelyek 

helyszínen észlelt műszaki problémáit a MSzCs tagjai begyűjtötték, összegezték, elemezték, 

majd a főigazgatóval egyeztették. Az egyeztetést követően, a főigazgató által elfogadott és 

támogatott, megoldásra váró problémákat továbbítottuk a Szolnoki Tankerületi Központ 
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Működtetés Munkacsoportja felé, ahol megtörtént a megoldás megtervezése, illetve a 

visszacsatolás a MSzCS ügyintézői felé. Másrészt folyamatosan végeztük az intézményi 

ellátmány, a nyomdában készült, előzetesen megrendelt nyomtatványok, valamint az 

intézményi beszerzések racionális szétosztását is.   

 

Ssz  Megvalósult, a jelen tanév 

során folyamatosan ellátott 

feladatok 

Idő/határidő Felelős(ök) 

1.  Műszaki, karbantartási ügyekben a 

tagintézményekkel való folyamatos 

kapcsolattartás. 

A tanév során 

folyamatosan 

megvalósult feladat.  

Tóth Norbert 

2   A tagintézményeknél felmerült 

műszaki problémák összegyűjtése, 

    továbbítása a Fenntartó műszaki 

csoportja felé. 

Ciklikus, aktuális 

problémákra reagáló 

feladatellátás keretében 

valósult meg a tanév 

során. 

Tóth Norbert 

3.  Beszállított ellátmányok, 

berendezések rendszerezése (teljes 

felelősséggel), papír alapú 

szétosztása, raktározása, 

készletezése a tagintézmények 

részére 

Ciklikus, aktuális 

problémákra reagáló 

feladatellátás keretében 

valósult meg a tanév 

során. 

Tóth Norbert 

4.   Az elkészült nyomdai 

nyomtatványok (jegyzőkönyvek, 

kartonok, vizsgáló űrlapok) 

rendszerezése, szétosztása a 

tagintézmények és tagintézményi 

telephelyek részére. 

Ciklikus, aktuális 

problémákra reagáló 

feladatellátás keretében 

valósult meg a tanév 

során.  

Tóth Norbert 

5.   Főigazgatósági, 

székhelyintézményi, tagintézményi, 

telephelyi beszerzések lebonyolítása, 

központi követése, szükséges 

korrekciókra vonatkozó szakmai 

javaslattétel, saját hatáskörben. 

Periodikus feladatellátás 

keretében valósult meg a 

tanév során. 

Tóth Norbert 

 

2. Megyei gépjármű - koordinációs feladatok: 

A feladatellátás keretében megvalósult a megyei koordináció, melynek keretén belül 

rendszeresen begyűjtöttük, regisztráltuk a tagintézmények és telephelyek gépjármű igényeit, 

majd ezeket a megyei gépjármű koordinátor (továbbiakban MGK) előterjesztette a főigazgató 

felé. Főigazgatói engedélyt követően a gépjárművek használatát a MGK nyomon követte, 

illetve helyszíni ellenőrzéseket végzett a gépkocsik szabályos tárolására, az autók 

dokumentációjának szakszerű készítésére, követésére vonatkozóan. A fenntartói gépjármű 

használat ellenőrzése során a MGK adatokat szolgáltatott a belső ellenőr részére. A 

székhelyintézmény gépkocsi vezetőjeként a MGK folyamatosan követte a Főigazgatóság 

személygépkocsijának műszaki állapotát, tankolását, takarítását, és indokolt esetben jelzéssel 

élt a főigazgató felé, amennyiben az azt használók nem a szabályzat szerint jártak el. 

Folyamatosan, a benyújtott igények szerint terjesztette elő a fenntartó felé a munkatársak saját 

gépjármű hivatali célú használatára vonatkozó igényeit. Igazgatótanácson előadást tartott a 
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gépjármű szabályzatról és a kötelezően használandó dokumentumokról, a folyamatok 

egységesítése és gördülékennyé tétele céljából. A gépjármű használatra vonatkozó elektronikus 

felületet folyamatosan, rendszeresen feltöltötte adatokkal, illetve előterjesztette azt a 

Főigazgató felé, engedélyezésre.   

 

- Ssz Megvalósult, a jelen tanév során folyamatosan 

ellátott feladatok 

Idő/határidő Felelős 

 

1. 

Az Intézmény hivatali gépjármű koordinátoraként 

a tagintézmények és telephelyek rendszeresen beírt 

gépkocsi igényeinek követése, egyeztetés a 

főigazgatóval azok indokoltságáról, 

engedélyezésre előterjesztés. 

A tanév során 

folyamatosan 

ellátott, heti 

rendszerességgel 

megvalósult 

feladat. 

 

 

Tóth Norbert 

 

2. 

Gépkocsi vezetőként a főigazgató, illetve a 

helyettesek, valamint az Intézmény 

munkatársainak feladat ellátási helyre szállítása, 

szükség szerint, a főigazgató engedélyével. 

A tanév során 

folyamatosan 

ellátott feladat. 

Tóth Norbert 

 

Mészáros 

Krisztián 

 

3. 

Gépkocsi vezetőként az Intézmény autójával 

kisebb beszerzések lebonyolítása, a beszerzett 

eszközök és felszerelések szállítása a rendeltetés 

színhelyére.  

A tanév során 

folyamatosan, 

szükség szerint 

ellátott feladat. 

Tóth Norbert 

 

Mészáros 

Krisztián 

 

 

4. 

A Székhelyintézmény szolgálati autójának 

műszaki állapotáért való felelősség, a szolgálati 

gépjármű külső és belső tisztaságának biztosítása, 

a gépkocsi dokumentációjának pontos és igényes 

vezetése és rendben tartása (menetlevél, 

üzemanyagkártya), a rendszeres tankolás.  

A tanév során 

folyamatosan 

ellátott feladat. 

 

Tóth Norbert 

 

Mészáros 

Krisztián 

5.  Gépjármű használat fenntartói ellenőrzéséhez 

adatszolgáltatás (dokumentáció, szóbeli 

beszámoló): sikeres ellenőrzés, minimális 

hibajelzés, a jegyzőkönyv nem írt elő szükséges 

beavatkozást! 

A fenntartói 

munkaterv szerint, 

megjelölt 

időpontban, 

szeptember utolsó 

két hetében 

megvalósult 

feladat.  

 

 

 

Tóth Norbert 

6.  Az ellenőrzés minimális hibajelzésének átvezetése 

a rendszeren: szabályos formanyomtatvány 

használat belső továbbképzés, ellenőrzés végzése. 

Az ellenőrzést 

követően, a 

tagintézményekkel 

egyeztetve 

valósult meg. 

 

Tóth Norbert 

 

3. Székhelyintézményi gondnoki és székhelyintézményi karbantartási feladatok:  
A feladatellátás keretében a székhelyintézményi gondnok végezte a Székhelyintézmény 

Főigazgatóság és Megyei Szakértői Bizottság épületének, udvarának és közvetlen 

környezetének folyamatos és rendszeres átvizsgálását, tisztán tartását, feladat megosztásban a 

MSzCs vezetővel, aki elvégezte ugyanakkor az egyszerűbb, speciális szaktudást és eszközt nem 

igénylő karbantartási, javítási, állag megóvási munkákat. Kompetenciáját, szaktudását és 

eszközellátottságát meghaladó javítások szükségességéről tájékoztatták a főigazgatót, majd az 
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egyeztetést követően megkereste a Szolnoki Tankerületi Központ Működtetés 

Munkacsoportját, és javaslatot kért a javítást végző cégre, munkacsoportra vonatkozóan.  

 

Ssz Megvalósult, a jelen tanév során 

folyamatosan ellátott feladatok 

Idő/határidő Felelős 

1. Nagyrészt a főigazgatóságon felmerült – 

tervezett karbantartási feladatok ellátása. A 

feladat saját hatáskörben valósult meg, a 

nagyobb, szakszerű műszaki beavatkozást nem 

igénylő beavatkozások esetében. A felmerült 

műszaki beavatkozást igénylő hibák esetében, a 

főigazgatóval történt egyeztetést követően 

szakember hívása történt. 

A tanév során 

folyamatosan, illetve 

alkalomszerűen 

megvalósult feladat. 

Tóth Norbert 

2. A székhelyintézmény teljes körű bejárása, 

hulladékok összegyűjtése, épület és 

környezetének rendben tartása. 

A tanév során napi 

rendszerességgel, 

folyamatosan 

Tóth Norbert, 

Mészáros 

Krisztián 

3. A működéssel kapcsolatos problémák 

összegyűjtése, jelzése a főigazgató, illetve a  

fenntartó Műszaki Csoportja felé 

A tanév során 

folyamatosan, illetve 

alkalomszerűen 

megvalósult feladat. 

Tóth Norbert 

4. Az intézmény területén található zöld terület 

gondozása. 

A tanév során 

folyamatosan, az 

évszaknak 

megfelelően 

megvalósult feladat. 

Tóth Norbert 

 5. Hulladéktárolók kihelyezése a heti 

rendszerességgel megvalósuló ürítésének 

céljából. 

Minden hétfő és 

pénteki napokon. 

Tóth Norbert, 

Mészáros 

Krisztián 

6. A nyomdában található berendezésének, 

eszközök árukészletének felelősségteljes 

készletének teljes védelme. 

A tanév során 

folyamatosan 

megvalósuló feladat. 

Mészáros 

Krisztián 

 

4. Informatikai-rendszergazdai feladatok: 

A feladat ellátása a MSzCs vezető közvetlen irányítása, és a főigazgató ellenőrzése alatt valósul 

meg. Az intézmény elavult informatikai eszközparkja napi, rendszeres feladatellátást biztosít a 

szakembernek. A feladatok megvalósítása részben a Székhelyintézményből, részben a 

tagintézmények és telephelyek helyszínén valósul meg. A probléma jelzése a Műszaki Csoport 

vezetőhöz érkezik, aki egyeztet a főigazgatóval. Főigazgatói engedélyt követően megvalósul a 

probléma kezelése, szükséges informatikai beavatkozás, javítás, beüzemelés. 

 

- Ssz Megvalósult, a jelen tanév során folyamatosan 

ellátott feladatok 

Idő/határidő Felelős 

 

1. 

Számítógépes hálózat felügyelete, hibáinak 

javítása. 

Munkaállomások: 

- Szoftveres (telepítés, aktiválás, vírus 

védelem, stb.) 

- Hardveres (javítás, csere, stb.) 

A tanév során 

folyamatosan 

ellátott, heti 

rendszerességgel 

megvalósult 

feladat. 

 

 

Szabó 

Sebestyén 
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- Hálózati eszközök (router, switch stb.) 

 

 

2. 

Biztonsági mentések kezelése, felügyelete 

- Karbantartási felületet 

- Saját és vállalati gépjármű használat 

- Honlap (jnszmpsz.hu) 

- Szerver 

 

A tanév során 

folyamatosan 

ellátott feladat. 

 

Szabó 

Sebestyén 

3. Feltöltések az Oktatási Hivatal felületére 

(önértékelések, minősítésre való jelentkezések 

jelentkezések, stb.) 

Ciklikusan, a 

munkaterv szerinti 

munkához, illetve 

a PSZE –hez 

illeszkedő 

feladatellátás.  

 

Szabó 

Sebestyén, 

Tóth Norbert 

4. Honlap kezelése: 

- Intézményi beszámolók feltöltése, főigazgatói 

ellenőrzést követően 

- Pályázati anyagok feltöltése, ált. főigazgató-

helyettes ellenőrzését követően 

- Intézményi meghívók feltöltése, főigazgatói 

ellenőrzést követően 

 

 

Ciklikusan, az 

intézményi 

munkaterv, illetve 

az EFOP 3.1.6. 

pályázat 

megvalósítása 

szerint. 

 

 

Szabó 

Sebestyén, 

Tóth Norbert 

5. Informatikai segítségnyújtás: 

- Levelezés, skype, irodai alkalmazások, stb. 

Az intézményi 

munkaterv szerint, 

illetve problémák 

jelzése alapján. 

 

Szabó 

Sebestyén 

 

 

III. Főigazgatóhelyettesi beszámoló-1. 

Barnáné Pintér Gizella 

általános főigazgató-helyettes 

 

 

Az általános főigazgató-helyettesi feladatok ellátása során nagy figyelmet fordítottam minden 

területen a jogszerűség, szakszerűség megtartására, az egységes működés elősegítésére, a 

költséghatékonyságra. Kiemelt szerepet kapott munkámban a kapcsolatépítés, együttműködés a 

tagintézményekkel, partnerintézményekkel, törekedve a partneri elégedettség elérésére. 

 

1. Általános főigazgató-helyettesi feladatok 

1.1 Megyei Szakértői Bizottság vezetése: 

A tanév végi beszámolót külön dokumentum tartalmazza. 

 

1.2 Tagintézmények szakértői bizottsági tevékenységének koordinációja: 

Folyamatos volt a tanév során a szakértői bizottsági tevékenység dokumentációjának 

összehangolása, a vizsgálatoknál alkalmazott vizsgáló eljárások figyelemmel kísérése és 

fejlesztése, az egységes működés érdekében.  
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Így került sor az - Iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint megállapítása - céljából végzett 

szakértői vizsgálat során készülő vizsgálati vélemény átalakítása, a vizsgálat folyamatábrájának 

elkészítésére, közzétételére. A tanév végén megállapítható, hogy a tervezetteknek megfelelően 

történt az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint megállapítására irányuló vizsgálatok 

folyamata, a kiegészítő vizsgálatok megtörténtek a járási és megyei szakértői bizottságnál. 

További feladatunk az óvodákból beérkező kérelmek határidejének meghatározása, egyeztetés 

az intézményekkel.  

A Megyei Szakértői Bizottságba érkező, sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása 

céljából továbbított vizsgálati dokumentációk alapján rendszeres konzultáció zajlik a 

tagintézmények vezetőivel, szakembereivel, a vizsgálóeljárások alkalmazásáról, a minél 

hatékonyabb szakértői bizottsági tevékenység érdekében. A kiegészítő vizsgálatok iránya a 

Járási összegző vizsgálati véleményben már megjelenik. A dokumentáció jól kezelhető, 

hiányosság egyre ritkábban fordul elő. Rendszeres a vizsgálatokat, kiegészítő vizsgálatokat 

végző szakemberek közötti konzultáció. Az együttműködés eredményes. 

 

1.3 Integrált nyomonkövető rendszer (INYR) vezetésének koordinálása, segítése, ellenőrzése 

az Intézményben: 

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 integrált 

nyomonkövető rendszer (INYR) lehetővé teszi a pedagógiai szakszolgálati ellátásba kerülő 

gyermekek, tanulók ellátási, fejlesztési útjának nyomon követését.  

Az adatrögzítés a tagintézményekben folyamatos, a vezetői ellenőrzés az elmúlt évek 

ellenőrzésének tapasztalatai alapján rendszeres.  

A naprakész vezetés koordinációja, segítése folyamatos feladatom. Segítem a hozzáférést a 

rendszerhez, a jogosultságok kiosztását. A szakemberek email-ban jelzik az egyéni problémát, 

amennyiben a tagintézményben sikertelen a megoldás.  

A tanév során hosszú ideig tartó zavar volt tapasztalható az INYR működésében, időnként 

lehetetlen volt a hozzáférés. A zavart a rendszer újraépítése okozta, mely ez év szeptemberében 

megnyitásra kerül. 

 

Az első félévben megvalósultak a tervezett ellenőrzések, a második félévben azonban elmaradt, 

a rendszer elégtelen működése miatt.  

 

Az INYR vezetésének ellenőrzése az első félévben 

Ssz. Tagintézmény Időpont Ellenőrzés tapasztalatai 

1. Mezőtúri 

Tagintézmény 

2017. 10.30. az INYR vezetése folyamatba ágyazott, jól 

áttekinthető, igényes, rendszeresen bevezetésre 

kerülnek az adatok. A hiányzó szolgáltatási 

folyamatok, csoportok bevezetésének pótlását a 

vezető ellenőrzi. 

2. Törökszentmiklósi 

Tagintézmény-

Fegyverneki 

Telephely 

 

2017.11.29. 

 

Az INYR vezetése pontos, igényes, a vezetői 

ellenőrzés rendszeres. Korrekció nem szükséges. 

3. Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

2017. 12.06. 

 

Az INYR vezetése jól áttekinthető, rendszeres, a 

vezető az adatbevitelt követi. A hiányzó 
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szolgáltatási folyamatok, csoportok 

bevezetésének pótlását a vezető ellenőrzi. 

4. Tiszafüredi 

Tagintézmény 

2018.01.11. Az ellenőrzés online történt, mivel a rendszer a 

tiszafüredi ellenőrzés idején nem működött.  

Az INYR vezetése a tagintézményben 

folyamatos, jól áttekinthető. A szakemberek nagy 

figyelmet fordítanak a rendszeres, pontos 

adatrögzítésre. A vezető ellenőrzi az 

adatrögzítést, annak tartalmát. Szükség esetén a 

korrekció megtörténik. 

 

1.4 A szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség tevékenységének kísérése: 

A munkaközösség a tanév során 6 alkalommal tervezett összejövetelt, konferenciabeszélgetést, 

ebből 5 alkalommal valósult meg a szakmai találkozó.  

 

Munkaközösségi 

alkalom ideje 

Megvalósulás 

formája 

Munkaközösségi alkalom 

eredménye/produktuma 

2017. szeptember 21. személyes kontakt járási összegző vélemény aktualizálása 

2017. október 19. személyes kontakt iskolába lépéshez szükséges fejlettségi 

vizsgálatok folyamatának az egységesítése 

(folyamatábra és vizsgálati vélemény 

készítése) 

2017. november 30. skype BTMN korrekciós, nevelési javaslatok 

gyűjtemény készítése 

2018. február 8. személyes kontakt meghívott előadó – részképességek és az 

intelligenciatesztek összefüggései témában 

- többletkötelezettség terhére 

2018. március 22. skype szakirodalom ajánló készítése 

 

A munkaközösség vezetőjének beszámolója, és saját tapasztalatok alapján a szakértői bizottsági 

tevékenység munkaközösség munkája nagymértékben hozzájárul a megyei koordinációs 

feladatok eredményességéhez. 

Jelen tanévben, a munkaközösségben a szakmai dokumentáció frissítése megtörtént, 

folyamatábra készült az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi vizsgálatokról, szakirodalmi 

gyűjtemény készült a szakértői bizottsági tevékenységgel kapcsolatban. 

A megvalósult munkaközösség találkozók programja a tervezettek szerint valósult meg, 

erősítve a szakmai együttműködést, és elősegítve az egységes működést. A munkaközösség 

eredményes munkát végzett. 

 

1.5 Pályaválasztási Tanácsadás Munkacsoport tevékenységének koordinálása: 

A megye általános és középfokú oktatási intézményeiben a munkacsoport tanácsadást végez 

igény szerint, előzetes egyeztetés, tervezés alapján. Szakszerű, hatékony, korszerű ellátást 

biztosít a kliensek számára. 

A szolgáltatások célzott kiajánlása az előző évek szakmai tapasztalataira és 

kapcsolatrendszerére alapozva a tanév elején megtörtént (osztályfőnöki órák, szülői 

értekezletek, csoportos és egyéni tanácsadások). 
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Kiemelt feladat volt a tanév során a kapcsolati háló további erősítése a köznevelési 

intézmények, más szakmai szervezetekkel, a szakmai együttműködés erősítése a Fejér Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadás munkacsoportjával.  

A szakemberek minden lehetőséget megragadtak tevékenységük ajánlására, kapcsolatépítésre. 

Nagyon eredményesnek bizonyult a Jász - Nagykun – Szolnok Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamarával való együttműködés erősödése, a Tájoló Nap megvalósításában való részvétel. 

A mindennapi tervezés része az erőforrások kihasználásának optimalizálása a feladatok 

színvonalas ellátása érdekében, a költséghatékonyság szem előtt tartásával. Így került sor a 

tagintézményekben szervezett egyéni tanácsadásokra, melynek gyakorlata szépen kialakult az 

első félév során. 

A második félévben az alapfeladatokon túl a tankerület EFOP-3.2.5. „Mi a pálya?” c. pályázat 

megvalósításában is részt vesz a munkacsoport, a szakemberek feladata szakmai anyagok 

kidolgozása, tanulóknak szervezett programok tervezése, vezetése, a projekt vezetőivel való 

folyamatos kapcsolattartás. 

A szakmai fejlődés előmozdítása érdekében szakmai rendezvényeken, fórumokon vettek részt 

a csoport tagjai. 

A napi feladatellátás helyszíne valamely köznevelési intézmény a megyében. A beszámolási 

időszakban a szakemberek 7687 km-t utaztak feladatellátásuk során. Az utazások hivatali és 

saját gépjárművel, valamint tömegközlekedéssel valósultak meg, az utazásra fordított idő 

tetemes.  

 

1.6 Részvétel az igazgatótanács munkájában, megyei munkaközösségek találkozóin: 

Igazgatótanácsi értekezlet minden hónap első hétfőjén került megtartásra, ahol a feladatkörnek 

megfelelően számoltam be az aktualitásokról. Rendszeresen részt veszek a szakértői bizottsági 

tevékenység munkaközösség találkozóin. 

 

1.7 Pályázatok kidolgozásában, megvalósításában való közreműködés: 

Az Intézmény nyertes pályázatának (EFOP-3.1.6-16 „A köznevelés esélyteremtő szerepének 

erősítése”) megvalósításában tevékenyen részt veszek, szakmai beszámolókat készítek, 

kapcsolatot tartok a projektmenedzsmenttel a sikeres megvalósítás érdekében. 

 

1.8 Tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok a szabályzatok alapján: 

Az Intézményben a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályzatban előírt 

kötelezettségeknek való megfelelés, intézkedések kezdeményezése a hiányosságok pótlására, a 

szabálytalanságok korrekciójára vonatkozóan folyamatos: 

 Munkaalkalmassági vizsgálaton minden munkatárs részt vett, az újonnan belépőknek is 

azonnali időpontkérés történik a vizsgálatra. Hiányosság, elmaradás nincs. 

 A tanév kezdetén minden tagintézményben, telephelyen megtörtént a tűz- és 

munkavédelmi oktatás, a TiszaPark kft. munkatársainak közreműködésével. Az újonnan 

belépő munkatársak oktatását a tanév során a tagintézmény-igazgatók, telephelyvezetők 

végezték, meghatározott tematika alapján. 

 A Kunhegyesi Tagintézményben, költözés miatt kockázatértékelés készült a TiszaPark 

szakembereinek közreműködésével. Az értékeléshez kapcsolódó intézkedési terv-javaslat 

határidőt szabott a hiányosságok pótlására, a veszélyhelyzetek megszűntetésére 

(azonnali, egy hónapon belül, fél éven belül, egy éven belül végrehajtandó). Az 

intézkedések teljesítése rögzítésre kerül az intézkedési naplóban. A megjelölt 

hiányosságok pótlása, szabálytalanságok kiküszöbölése megkezdődött.  

 A TiszaPark kft. januárban veszélyes hulladékot szállított el az Intézményből 

(tisztítószeres flakonok, tonerek), a nyári hónapokban újra tervezhető a szállítás 
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 Munkabaleset, útibaleset is történt ebben a tanévben, az intézkedés megtörtént. 

 

1.9 Főigazgató helyettesítése, távollét esetén: 

Általános főigazgató-helyettesi feladataimat a Főigazgatóval történő folyamatos egyeztetés 

mellett, a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően látom el.  

Összefoglalva, a 2017-2018. tanévben az általános főigazgató-helyettesi feladatok, 

munkatervben meghatározott teljesítése megtörtént, az INYR ellenőrzés második félévi 

ellenőrzésének kivételével.  

 

 

 

III.1 JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság beszámolója 

Barnáné Pintér Gizella 

megyei szakértői bizottság vezető 

 

 

1. Bevezetés 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság 

ellátási területe Jász-Nagykun-Szolnok megye. A szakértői bizottsági tevékenységet, ezen belül 

a diagnosztikai, és a járási szakértői bizottságok tevékenységére irányuló koordinációs 

feladatokat a vonatkozó jogszabályok előírásait szigorúan betartva, magas szakmai színvonalra 

törekedve, a szakterületi protokoll alapján végezzük, az éves munkatervben meghatározottak 

alapján.  

 

2. Személyi feltételek  

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Czagány Bernadett (tartósan 

betegszabadságon) 

tanácsadó szakpszichológus 

2. Szilágyi Edit tanácsadó szakpszichológus 

3. Nagy Anikó tanácsadó szakpszichológus 

4. Móczáné Tombácz Edit pszichológus 

5. Lázárné Barna Andrea szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, ADOS 

vizsgálatot végző szakember 

6. Kátainé Darók Bernadett pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 

7. Mihályiné Simon Rita tanulásban akadályozottak pedagógiája- autizmus 

spektrumzavarok pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár 

8. Földesiné Ungi Marianna oligofrénpedagógia-látássérültek pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár 

9. Adamecz Judit értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár 

10. Nagyné Zolnai Gabriella logopédia-oligofrénpedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár 
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11. Fehér Henriett – heti 4 

órában, további óráit a 

Törökszentmiklósi 

Tagintézményben teljesíti 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár  

12. Kovácsné Bögödi Beáta 

szakmai és koordinációs 

főigazgató helyettes, heti 4 

órában végez vizsgálatot 

logopédus 

13. Barnáné Pintér Gizella, 

vezetői feladatok 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár 

14. Biróné Várhalmi Zsuzsanna, 

napi 4 órában 

gyógypedagógiai asszisztens 

15. Grenerczy Gyuláné ügyviteli munkatárs 

16. Nyíri Benjaminné ügyviteli munkatárs 

17. Deák Dominika ügyviteli munkatárs 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Bencsik Dóra, heti 5 órában konduktor, tanító 

2. Bakó Erzsébet takarító 

 

A tanév során 2 gyógypedagógus szakember érkezett a szakértői bizottságba, majd mindketten 

távoztak: Nagyné Sári Ágnes, Koczka Csabáné 

 

3. Tárgyi feltételek  

A szakértői bizottsági tevékenység esztétikai szempontból megfelelő, világos, jól fűthető, 

nyáron kevésbé szellőztethető épületben zajlik, nem áll rendelkezésre megfelelő számú 

vizsgálószoba. 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 ADOS-vizsgálatokat helyszűke miatt többször a késő délelőtti vagy délutáni órákra kellett 

szerveznünk. Két szakember a Főigazgatóság épületének földszintjén vizsgál, a szülők, 

gyermekek kísérését biztosítani kell. Az ellátott gyermekek/tanulók számának és a 

szakemberek létszámának emelkedése indokolná a vizsgálószobák számának növelését. A váró 

szűkös, a vizsgálatra hívott gyermekek, tanulók és szüleik zsúfolt körülmények között várják a 

vizsgálatok megvalósulását.  

A vizsgálószobák berendezése többnyire megfelelő. Az elhasználódás a bútorokat is érinti, a 

rendeltetésszerű használatra, állagmegóvásra nagy figyelmet fordítanak a szakemberek.  A 

váróba foglalkoztató asztal és kisszékek vásárlása történt óvodáskorú gyermekek részére. A 

vizsgálóeszköz-készlet a folyamatos bővítés ellenére, minőségi és mennyiségi szempontból 

egyaránt elmarad a szakterületi protokollban meghatározottaktól. Az informatikai eszközök 

többnyire működőképesek, folyamatos karbantartásuk megoldott, mérsékelt bővítésre is sor 

került, de számuk nem elégséges a mindennapi tevékenységhez. A szakértői vélemények 

nyomtatása bérelt eszközzel megoldott, de a nyomtató-fénymásoló nagyon koros, egyre 

gyakrabban kell a javítását kérni. A dokumentáció tárolására az irattárban, és a rendelkezésre 

álló egyéb tároló helyeken van lehetőség. Az iktatóprogram működése, alkalmazhatósága 

megfelelő, de szerverhiba miatt adatvesztés történt. A mindennapi tevékenységhez szükséges 
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irodaszerek a minimálisan szükséges mennyiségben rendelkezésre állnak, a takarékos 

felhasználást minden munkatárs szem előtt tartja. 

 

4. Szakszolgálati alapfeladat: szakértői bizottsági tevékenység 

A megyei szakértői bizottság munkatervben meghatározott feladatainak teljesülése a 

2017/2018. tanévben 

Ssz. Feladat Beszámolási időszakban teljesült 

Megyei szakértői bizottságba érkező vizsgálati felterjesztések ütemezése: 

1. 

 

Az aktuális állapot feltárására irányuló 

vizsgálatok: a háromévesnél fiatalabb 

gyermekek teljes körű szakértői 

vizsgálata (korai alap+felülvizsgálat) 

soron kívüli behívással, a minél korábbi 

ellátáshoz jutás érdekében 

behívott: 160 fő 

megjelent: 117 fő  

2. Kiegészítő vizsgálatok: a járási 

szakértői bizottságoktól továbbított 

vizsgálatok, sajátos nevelési igény 

megállapítása vagy kizárása céljából 

behívott: 705 fő 

megjelent: 470 fő 

3. Kiegészítő vizsgálatok: orvosi, 

pszichológiai, logopédiai, egyéb 

gyógypedagógiai, ADOS, ADI-R a 

pontos diagnózis megállapítása céljából, 

a szakmai team döntése alapján  

kiegészítő logopédiai vizsgálat: 81 fő 

kiegészítő pszichológiai: 55 fő 

kiegészítő gyógypedagógiai: 6 fő 

kiegészítő orvosi: 29 fő 

ADOS: 51 fő 

ADI-R: 7 fő 

4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók soron kívüli felülvizsgálata a 

jogszabálynak megfelelő felterjesztés 

alapján 

282 fő behívottból -183 fő megjelent 

 

5. Sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók hivatalból kezdeményezett 

felülvizsgálata 

Az éves ütemtervet az intézményeknek 

megküldtük, tájékoztatás céljából 

az ütemterv alapján, azt megtartva zajlik 

a felülvizsgálat,  

1344 behívottból - 919 fő megjelent 

Járási Hivatal döntése alapján I. fokú 

vizsgálatra (fellebbezés)  

behívott: 37 fő, megjelent: 24 fő 

6. Országos szakértői bizottságokhoz 

továbbított vizsgálati dokumentáció 

Mozgásvizsgálóba: 5 fő 

7. Közigazgatási hatósági eljárás 

keretében történő vizsgálatok, 

felülvizsgálatok 

behívott: 143 fő 

megjelent: 68 fő 

lezárásra került a Járási Hivatal 

értesítésével: 66 fő (új felterjesztéssel újra 

indítható) 

8. Meg nem jelenés miatt a vizsgálati 

anyag lezárva (szülői felterjesztés) 

2 fő esetén történt lezárás 

9. Fellebbezés, I. fokú, II. fokú eljárás fellebbezések száma: 19 

fellebbezések száma I. fokú eljárás után 

(ELTE): 4 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2017/2018. tanév  37 

 
 

10. Szakszolgálati –esélyegyenlőségi 

szakértő felkérése, amennyiben a 

tagintézményi alapvizsgálat során erre 

igény mutatkozott  

nem volt igény esélyegyenlőségi 

szakember jelenlétére a tanév során 

11. Folyamatos figyelemmel kísérés 

szervezése, lebonyolítása 

a tanév során pontos tervezéssel, 

gazdaságos szervezéssel zajlott a 

folyamatos figyelemmel kísérés 26 fő 

esetében, tanulóként 2-2 alkalommal  

12. Helyszíni vizsgálatok intézményekben, 

előzetes egyeztetés alapján 

8 alkalom: 

Mezőtúr, Kádas Gy. Óvoda és ÁI 

Kisújszállás, Karcag, „Gólyafészek” 

Otthon, Tiszabura 

Helyszíni megfigyelés 4 esetben történt 

A vizsgálatokon való megjelenési arány a 2017/2018. tanév első félévében: 71% 

13. Igazolások kiadása sajátos nevelési 

igényű gyermek, tanuló családja részére 

a jogszabályban meghatározott 

juttatások és kedvezmények 

igénybevételéhez  

emelt összegű csp: 11  

utazási utalvány: 103 

14. Szakmai team: esetmegbeszélések, 

jogszabályi változások közzététele, 

tudásmegosztás, aktuális témák 

heti egy alkalommal hétfő délutánonként, 

kivéve a székhelyintézményi team 

hetében  

(feljegyzésben követhető nyomon) 

 

15. Pszichológus, gyógypedagógus 

mentorálása, bevezetése a szakértői 

bizottsági tevékenység eljárásrendjébe 

A mentorálás eredményeképpen a 

szakemberek önállóan végzik 

tevékenységüket 

(időközben a gyógypedagógus távozott, 

új kolléga érkezett, így a mentorált 

személye kicserélődött) 

16. Munkaközösségi foglalkozásokon való 

részvétel 

Minden pszichológus, gyógypedagógus 

tagja egy választott munkaközösségnek, 

részvételük rendszeres a találkozókon 

Újonnan létrejött munkacsoport: MÉM, 

tagja Lázárné Barna Andrea 

17. Telefonos és személyes tanácsadás és 

konzultáció, szakmai ügyelet 

folyamatos, nagy érdeklődés mellett a 

szülők, pedagógusok részéről 

 

5. Szakmai programok 

5.1 JNSZMPSZ rendezvények: 

 2017.10.09-én: „Játékos kavalkád” korais szakmai nap Karcagon 

 2017. november 15. – előadás a nevelési tanácsadás munkaközösségen a szakértői 

tevékenységről 

 Munkaközösségi találkozók munkatervben rögzített rendszerességgel, előre egyeztetett 

időpontokban 

 2018. március 2-án a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete nyitó konferenciája a Campusban  

 Regionális Pedagógiai Szakszolgálati konferencia Karcagon és Szolnokon 

 2018. május 18. ’Nevelési Tanácsadás Éve’ jegyében rendezett konferencia - Campus 
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 2018.május 18-i Szolnoki és Jászberényi Tagintézmények által szervezett konferenciák. 

 

5.2 Megyei Szakértői Bizottság által szervezett műhelyek: 

Ssz. Műhely megnevezése Műhely 

célcsoportja 

Műhely 

időpontja 

Témavezető 

1. Sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók a 

köznevelési intézményekben, a 

különleges bánásmód keretében 

történő ellátás 

 

intézményvezetők

, pedagógusok 

2017. nov. 

21. 

Barnáné Pintér 

Gizella 

 

2-3 Nyelvi zavarral küzdő 

gyermekek, tanulók integrált 

nevelése, oktatása, a 

differenciálás lehetőségei 

 

pedagógusok 2017. nov. 

20. 

2017. nov. 

27. 

Nagyné Zolnai 

Gabriella 

4-5. Írott nyelvi zavarral küzdő 

tanulók integrált nevelése, 

oktatása, a tanórai differenciálás 

lehetőségei 

 

pedagógusok 2018. 

január 15. 

2018. 

január 22. 

Földesiné Ungi 

Marianna 

Barnáné Pintér 

Gizella 

6-7. Autizmussal élő gyermekek, 

tanulók az óvodában, iskolában, 

irányelvek az együttnevelésben, 

együttoktatásban 

pedagógusok 2018. 

február 19. 

2018. 

február 26. 

Lázárné Barna 

Andrea és 

Mihályiné 

Simon Rita 

8. Az enyhén értelmi fogyatékos 

gyermekek / tanulók 

együttnevelése, együttoktatása a 

köznevelés rendszerében  

pedagógusok 2018.04.1

6. 

Adamecz Judit 

és 

Móczáné 

Tombácz Edit 

9-

10. 

Aktivitás- és figyelemzavarral 

küzdő gyermekek, tanulók az 

óvodában, iskolában, nevelési 

tanácsadásra tett javaslatok 

indokai a szakértői vizsgálatok 

során 

pedagógusok 2018.03.1

9. 

2018.03.2

6. 

Kátainé Darók 

Bernadett és 

Czagány 

Bernadett 

11. Szakértői vizsgálatokhoz 

készített pedagógiai jellemzés, 

felterjesztés tartalma, a gyermek, 

tanuló viselkedésének részletes 

kifejtése  

pedagógusok 2018.04.2

3. 

Szilágyi Edit 

és 

Nagy Anikó 

 

A szakmai műhelyek látogatottsága igen nagy volt, mely mutatja a pedagógusok, 

gyógypedagógusok közötti tapasztalatcsere igényét. A műhelyfoglalkozásokat a következő 

tanévre is tervezzük. 
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Ssz. Szakmai nap többletkötelezettség 

vállalás keretében 

Célcsoportja Időpontja Témavezető 

1. Szent betegség-e a XXI. században az 

epilepszia? Ember közeli beszélgetés az 

epilepsziával élő gyermekekről, 

viselkedésükről, kognitív 

képességeikről, és fejleszthetőségükről  

MSZB 

szakemberei 

2018. jan. 

26. 

dr. Donauer 

Nándor 

2. Dr. Bagdy Emőke előadása  

Téma: A család jövője, a jövő családja  

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ 

Szolnok 

MSZB 

szakemberei 

2018. 

május 25. 

Dr. Bagdy 

Emőke 

professzor 

asszony 

előadása 

3. Filmvetítés a Tisza Moziban MSZB 

szakemberei 

2018. 

május 25. 

 

 

Egyéb rendezvények 

Mikulás ünnepség a rendezvényre munkatársaink 14 év alatti 

gyermekeiket is elhozták 

Karácsonyi ünnepség a rendezvényen minden munkatársunk részt vett 

Tanévzáró ebéd a szakértői bizottság munkatársai részvételével 

 

5.3 Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken részt vettünk (csak felsorolás): 

 2017. szeptember 8. – Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal közös szakmai nap 

 2017. szeptember 22. - Pedagógiai Szakszolgálatok II. Országos Konferencia, Cegléd 

 2017. 10. 07. - Országos ADHD Konferencia, Cegléd, A nők és lányok ADHD-ja címmel  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosügyi Kerekasztal: 2017.10.25. 

 AAK témában "A megértés támogatása vizuális technikákkal (receptív kommunikáció)" 

– webes szeminárium Időpontja: 2017. november 7. 

 Szakmai ágazatközi találkozó a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-

piaci integrációjának elősegítése céljából, időpontja: 2017. november 10. 

 „Az értelmileg akadályozott felnőttek kísérése” Dr. Hatos Gyula 85. születésnapjára 

tartandó rendezvény, időpontja: 2017. november 16. 

 2017. november 16. – előadás tartása a védőnők szakmai napján a gyermekrajzokról 

 „30 éves a Kádas György EGYMI Óvodája” alkalmából rendezett szakmai konferencia, 

időpontja: 2017. november 24. 

 2017. november 28-án - V. Fogyatékosságtudományi Konferencia (ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar, Budapest) 

 Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis rendezvénye, melynek címe: Hogyan 

segítsünk elfogadni az elfogadhatatlant? A gyermekek támogatása a szülő súlyos 

betegsége és halála esetén c. előadásán) 

 Nebraska programot bemutató előadás a Széchenyi iskolában 

 Nyílt tanítási óra a Liget Úti Általános Iskolában 

 2017. 12. 01-02. „Az autizmus, autizmus-spektrumzavarok felismerése, terápiás, kognitív 

viselkedésterápiás és pszicho-edukatív megközelítése a szülők és társ-szakmák 

együttműködésével” Vadaskert Alapítvány, Budapest  
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 Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő 

programok támogatása c. konferencia (FOGLALKOZTATÁS 2016), időpontja: 2017. 

december 7. 

 Tószegen védőnői programon (baba-mama klub) való részvétel, tanácsadás. 

 SzakÉrtelem Egyesület ülése Budapesten 

 2018. március 22. Szakmai konferencia – Liget Úti EGYMI, Újszerű eljárások, 

módszerek, terápiák a gyógypedagógiai fejlesztésben 

 2018. április 06. Autizmus szakmai nap – Cegléd 

 

6. Továbbképzések 

Ssz Szakember neve Továbbképzés 

megnevezése 

Továbbképzés 

helyszíne 

1. Móczáné Tombácz Edit Pedagógiai 

szakpszichológus 

szakdolgozata készül 

 

7. Minősítő vizsga / eljárás 

Ssz Szakember neve Elért fokozat 

1. minősítő vizsga/eljárás nem volt  

 

8. Tanfelügyeleti eljárás 

Ssz Szakember neve 

1. Tanfelügyeleti eljárás nem volt 

 

9. Önértékelésben részt vett: Nagyné Zolnai Gabriella és Koczka Csabáné 

 

10. Kapcsolatok 

10.1 Belső kapcsolatok: 

Aktív együttműködés alakult ki a tagintézmény-igazgatókkal, helyettesekkel, 

tagintézményekben dolgozó szakemberekkel, az egyeztetés, véleménycsere rendszeres. 

Jelentősen hozzájárul ennek megvalósulásához a munkaközösségek eredményes működése, a 

szakértői tevékenység koordinációja. 

  

10.2 Külső kapcsolatok: 

A köznevelési intézmények vezetőivel, pedagógusaival ebben a tanévben is rendszeres volt a 

kapcsolatfelvétel, egyeztetés, a gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos ügyek intézése. A 

pedagógusok körében népszerű volt a műhelysorozatunk, így szakmai tapasztalatcserére is volt 

lehetőség. 

Eredményes együttműködés alakult ki több településen a védőnőkkel, gyermekjóléti 

szolgálatok munkatársaival, családgondozókkal. Egymás munkájának segítése jelentősen 

hozzájárul a gyermekek ellátáshoz juttatásához. A járási hivatalok munkatársaival is szorosabb 

a kapcsolattartás, melynek célja, hogy a vizsgálatok megvalósuljanak, a szülő működjön együtt. 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal szervezett őszi találkozó lehetőséget nyújtott a 

közös gondolkodás folytatására, jó gyakorlatok megosztására. 

Ebben a félévben a SzakÉrtelem Egyesület két alkalommal szervezett találkozót, közgyűlést, 

melynek kiemelt témája volt az Egyesület jövője. Szakmai tanácskozásra csak érintőlegesen 

volt lehetőség.  
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11. Eredmények 

11.1 Sikerek, a szakemberek véleménye alapján: 

 Nagyon jó munkatársi kapcsolat (bárkihez bármilyen kéréssel fordulhatok) 

 Jó kapcsolat a tagintézményekkel (jó hangulatú munkaközösségek) 

 A szülőktől érkező pozitív visszajelzések 

 A vezetőség folyamatos támogatása az önképzésben 

 Sikernek élem meg, hogy  március 1-én megtörtént az önértékelésem első része, az 

önfejlesztési tervet leadtam időben 

 Sikeresen bánok a szülőkkel, és a vizsgálatra érkező gyerekekkel 

 A mindennapi problémák rugalmas, eredményes kezelése a team-ben 

 Jó érzés, büszkeség, hogy a belső tudásmegosztáson remek kollégáim előadását 

hallgattam  

 Munkánk elismerése országos intézményben 

 A kollégák segítőkészsége, a társas támogatás minősége 

 Minden vizsgálat más 

 Egyre nagyobb rutin szerzése a szakvélemény készítésben, vizsgálatvezetésben, újabb 

vizsgáló eljárások megismerése a pályázat révén. 

 A határidők tartása 

 Szakmai fejlődés lehetősége 

 Szakmai napokon való részvétel lehetősége 

 A soron kívüli feladatokban való szerepvállalás, a csoport kiemelkedő teherbíró 

képessége 

 Pozitív visszacsatolás 

  

11.2 Nehézségek, a szakemberek véleménye alapján: 

 Egy-egy gyermek, tanuló megfelelő óvodai-iskolai elhelyezése, az ezzel kapcsolatos 

ügyintézés esetenként igen sok időt igényel 

 A reggeli vizsgálatkezdés többször csúszik, késnek a kliensek 

 Hiányzások miatt a vizsgálatok újra ütemezése, vizsgálati felterjesztések torlódása 

 A szülők egyéb gondjaikat is megosztják, ez terhelő, jelentős időveszteséget okozhat 

 Az INYR (naprakész) vezetése komoly nehézséget okoz 

 Nehézségnek élem meg a délután gazdaságos kihasználását  

 A legépelt szakvélemények "olvasását" nem végzem elég alaposan, mert akkor, már aki 

utánam olvassa, nem találna benne hibát- ez kudarc   

 Idővel való gazdálkodás 

 Leterheltség (+ pályázat, munkaközösségek) 

 A számítógéppark fejlesztésre szorul, nagy nehézséget jelent a meglévő gépek 

amortizációja is 

 A határidők betartására való odafigyelés, de kellő segítséget kapok a munkámhoz, így a 

nehézségek csak pillanatnyiak  

 INYR, adminisztrációs leterheltség 

 Nehézséget jelent bizonyos esetekben a párhuzamosan folyó vizsgálatok összehangolása 

 Aránytalan eloszlású felterjesztések érkezése 

 A kötelező felülvizsgálati anyagok kezelése, a korrekcióra vonatkozó levelezés  

 Az ügyviteli munka során az önellenőrzés fokozottabb alkalmazására van szükség, 

kiküszöbölve a felesleges papírfogyasztást, és a javításra fordított időt 
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12. Vezetői belső ellenőrzés: 

Ssz Ellenőrzött terület Ellenőrzést végző vezető 

1. Munkaterv teljesítésének ellenőrzése                                        Az ellenőrzés rendszeres, 

bizottságvezető felügyeli a teljesítést 

 

2. Vizsgáló team esetmegbeszélései Bizottságvezető részt vesz, az 

intézkedést nyomon követi 

 

3. Szakértői vélemények tartalmának 

ellenőrzése 

Napi rendszerességgel történik, 

bizottságvezető végzi 

 

4. Határidők betartása Napi rendszerességgel történik, 

bizottságvezető felügyeli 

 

5. INYR-vezetés ellenőrzése Bizottságvezető végzi az ellenőrzést, 

gyógypedagógiai asszisztens segíti a 

munkát 

 

6. A kapcsolattartás minőségének ellenőrzése 

(személyes, telefonos, email, levél) 

 

Bizottságvezető végzi az ellenőrzést 

7. Mentorálás folyamata Bizottságvezető végezte az ellenőrzést 

 

8. A munkatársak kötelező óraszámának 

teljesítésére irányuló ellenőrzés, a munkaidő 

betartásának ellenőrzése 

Napi, heti, havi rendszerességgel 

megtörténik, bizottságvezető-helyettes, 

majd tartós betegszabadsága okán 

bizottságvezető összesít, ellenőriz, 

szükség esetén beavatkozás történik 

 

9. Ügyviteli dokumentáció ellenőrzése Bizottságvezető végzi az ellenőrzést 

napi, heti rendszerességgel 

 

 

13. Egyéb 

A szakértői bizottsági tevékenység a Megyei Szakértői Bizottságban a Munkatervben 

megfogalmazott paraméterek szerint teljesült a 2017-2018. tanévben. A tervezett feladatokat a 

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

tevékenység iránti teljes elköteleződéssel teljesítették a szakemberek. Motiváltak, felkészültek, 

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

továbbiakban is a kitűzött célok elérésének, a partnerek elégedettségének és az Intézményi 

elvárásoknak való megfelelésnek.   

Nagy lehetőség a szakmai team számára az EFOP 3.1.6. nyertes projektben való részvétel. A 

napi teendők mellett a pályázati program megvalósítása jelentős többlet teher, ugyanakkor a 

szakmai fejlődés lehetősége.  

Az összeszokott, egymást segítő szakemberek részéről az eddigieknél is nagyobb türelem, 

rugalmas alkalmazkodás, eredményes problémamegoldás szükséges az alapfeladat és a 

pályázati feladatok egyidőben történő elvégzéséhez, a szakmai minőség megtartásához. 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2017/2018. tanév  43 

 
 

III.2 Pályaválasztási Munkacsoport beszámoló 

Barnáné Pintér Gizella 

általános főigazgató-helyettes, PVT Munkacsoport vezető 

 

1. Bevezetés 

A Pályaválasztási Tanácsadás Munkacsoport ellátási területe Jász-Nagykun-Szolnok megye.  

Magas szakmai színvonalú, adekvát szolgáltatást nyújt a nappali rendszerű oktatásban 

résztvevő, tanulói jogviszonnyal rendelkező általános és középiskolák tanulóinak, az érintett 

szülőknek és pedagógusoknak. A szakemberek osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken 

információs tanácsadást nyújtanak, pályaválasztási szűrést, vizsgálatot, igény szerint egyéni 

vagy csoportos tanácsadást végeznek, konzultációs lehetőséget biztosítanak az érdeklődőknek, 

pályaorientációs napokon vesznek részt. A Munkacsoport együttműködik a Jász - Nagykun – 

Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, részt vesz a Tájoló Nap megvalósításában. 

Az alapfeladatokon túl a tankerület EFOP-3.2.5. „Mi a pálya?” c. pályázat megvalósításában is 

részt vesz, a szakemberek feladata szakmai anyagok kidolgozása, tanulóknak szervezett 

programok tervezése, vezetése, a projekt vezetőivel való folyamatos kapcsolattartás.  

A Munkacsoport a Főigazgatóság épületének földszinti munkaszobájában nyert elhelyezést, 

ahol a tanácsadói tevékenység szervezése zajlik. Csoportos tanácsadást külső helyszíneken, a 

köznevelési intézményekben végeznek a szakemberek, egyéni tanácsadásra a 

Székhelyintézményben 2 munkaszoba áll rendelkezésre.  

 

2. Személyi feltételek  

A 2017/2018. tanév személyi változással kezdődött. Nánásiné dr. Horváth Edit pályaválasztási 

tanácsadó 2017.08.31-én távozott az intézményből, álláshelyén 2017.09.01-jétől Szécsi Tibor 

Péter dolgozik. 

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Paraginé Boros Ágnes magyar szakos középiskolai tanár, közgazdász, munkaügyi 

szervező, pályaorientációs konzulens 

2. Szécsi Tibor Péter szociálpedagógus, tanácsadó tanár, mentálhigiénés 

szakember, szakvizsgázott pedagógus, pályaorientációs 

konzulens 

3. Váczi Emese szakirányú szakvizsgázott pedagógus, fejlesztőpedagógus, 

óvodapedagógus, pályaorientációs konzulens 

 

3. Tárgyi feltételek  

A helyszíni ellátás lehetősége biztosított, a fenntartó finanszírozza a köznevelési 

intézményekbe, Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeibe való kiutazások költségeit, a 

távolabbi településekre intézményi vagy saját gépkocsival utazunk. A munkacsoport 35 

alkalommal utazott saját gépjárművel a feladatellátás helyszínére, ez összesen 2669 km-t jelent, 

mely a személygépjárművel megtett 6641 km 40%-a.  

Szolnok városban a munkatársak intézményi bérlettel közlekedhetnek. 

A székhelyintézményben megfelelő az informatikai háttér a feladatellátáshoz, 

internethasználat, nyomtatás, kérdőívek nyomdai sokszorosítása, fénymásolási lehetőség, 

vezetékes telefon használata rendelkezésre áll. 
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A munkaszoba szűkös, az egyéni tanácsadásokat csak délután, a szakértői vizsgálatok 

befejezését követően, vagy kihelyezve lehet tervezni. A pályaválasztási tanácsadás egyre 

gazdagodó dokumentációjának elhelyezéséről gondoskodni kell, az irattár bővítésre szorul. 

 

4. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

Esetforgalmi adatok: 

A tanácsadás típusa alapján: 

 Egyéni tanácsadások száma: 267 alkalom, érintett létszám: 261 fő 

Ebből: 

- középiskolásoknak nyújtott tanácsadások száma: 91 alkalom (érintett létszám: 87 

fő) 

- általános iskolásoknak nyújtott tanácsadások száma: 176 alkalom (érintett létszám: 

174 fő) 

- Egyéni pályaorientációs tanácsadáson megjelent SNI tanulók létszáma: 33 

 Csoportos tanácsadások száma: (39 általános iskola és 5 középiskola tanulói részére): 

93 alkalommal, 4337 fő tanuló részére, ebből általános iskolai tanuló 81 alkalommal 3934 

fő, középiskolai tanuló 12 alkalommal, 403 fő 

 Csoportos tanácsadáson belül: a „Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum - Roadshow” 

keretében: 10 alkalommal 2232 fő általános iskolás tanuló 

 Rendezvényeken biztosított információs tanácsadáson résztvevők száma: 78 fő 

 

A szolgáltatásokat igénybe vevők létszámadatai alapján (fő) 

 általános 

iskolai 

tanuló 

középiskolai 

tanuló 

szülő, 

pedagógus 

Összesen 

egyéni tanácsadás 174 87  261 

csoportos tanácsadás 3934 403  4337 

rendezvényeken biztosított 

információs tanácsadás 

58 - 20 78 

pályaválasztási szülői 

értekezleten résztvevő 

szülők 

  147 147 

szülővel történő 

konzultáció 

  50 50 

Összesen: 4166 490 217 4873 

   

Az előző tanév ugyanezen időszakához képest jelentős mértékben nőtt a szolgáltatást 

igénybe vevők száma, mivel a korábbi heti 3 naphoz képest heti 5 napra nőtt a vidéki 

tanácsadások gyakorisága a teljes munkacsoport (3 fő) részvételével. 

A beszámolási időszakban a szakemberek 7687 km-t utaztak feladatellátásuk során. Az 

utazások hivatali és saját gépjárművel, valamint tömegközlekedéssel valósultak meg. (1. 

sz, melléklet) 

 

 Tagintézményi Tanácsadói Nap - „TATANA” 

- Egyéni pályaválasztási tanácsadás a szakszolgálati tagintézményekben 

Tanácsadó Tagintézmény 

 

Ellátottak 

száma 

Paraginé Boros Ágnes Jászberény  4 fő 
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Mezőtúr  4 fő 

Szécsi Tibor Kunhegyes  2 fő 

Tiszafüred  5 fő 

Törökszentmiklós - Fegyvernek 5 fő 

Váczi Emese Szolnok - Újszász  4 fő 

Karcag  1 fő 

Tiszaföldvár 4 fő 

Összesen:  29 fő 

 

A második félévben prioritást kapott a megyei feladatellátás mellett az EFOP-3.2.5. „Mi 

a pálya? c. projekt feladatinak való megfelelés, így kapacitás hiányában ezek a tanácsadói 

napok elmaradtak. 

 

Meg nem jelenés miatt meghiúsult vizsgálatok, tanácsadások száma a tanév során: 12 

egyéni tanácsadás, valamint 2 iskolai csoportos tanácsadás 

 

 A pályaválasztási tanácsadás munkacsoport tagjainak részvétele osztályfőnöki 

órákon, szülői értekezleteken és pályaorientációs napokon 

Intézmények száma Osztályok 

száma 

Osztályfőnöki 

órák száma 

Szülői 

értekezletek 

száma 

Pályaorientác

iós napok 

száma 

44 

 (39 általános iskola 

+ 5 középiskola) 

157 186 5 15 

(ebből 1 

középiskola) 

 

 Látogatott intézmények 

- Általános iskolák:  
Kassai Úti Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Kodály Zoltán 

Általános Iskola, Szandaszőlősi Általános Iskola, Szent-Györgyi Albert Általános 

Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Szegő Gábor Általános Iskola, 

Fiumei Úti Általános Iskola, Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium, Széchenyi Krt-i Általános Iskola Szolnok, Baptista Szeretetszolgálat 

EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, Bethlen Gábor Református Általános 

Iskola, Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Törökszentmiklós, Cibakházi 

Általános Iskola, Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola, Szászbereki Kolping 

Katolikus Általános Iskola, Kaszap Nagy István Református Általános Iskola 

Túrkeve, Veress Zoltán Általános Iskola Berekfürdő, Kováts Mihály Általános 

Iskola Karcag, Arany János Általános Iskola Karcag, Szent Gellért Katolikus 

Általános Iskola Kőtelek, József Attila Általános Iskola Martfű, Tiszapüspöki 

Általános Iskola, Csépai Petőfi Sándor Általános Iskola, Endre Király Általános 

Iskola Tiszavárkony, Dózsa György Általános Iskola Kunhegyes, Cserkeszőlő 

Petőfi Sándor Általános Iskola, Öcsödi József Attila Általános Iskola, Fegyvernek 

Orczy Anna Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola Jászladány, Mezőtúri 

Református Kollégium, Hábor G. Általános Iskola Pusztamonostor, Kossuth 

Lajos Általános Iskola Mezőtúr, Szent István Katolikus Általános Iskola Mezőtúr, 

II. Rákóczi F. Általános Iskola Mezőtúr, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Tiszaburai Általános Iskola, Székely Mihály Általános Iskola Jászberény, 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász, Petrovay György Katolikus 
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Általános Iskola Nagykörű, Kunszentmártoni Általános Iskola és AMI, 

Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola, Papp Bertalan Ószőlői Általános 

Iskola Tiszaföldvár, Homoki Általános Iskola, Szajoli Kölcsey Ferenc Általános 

Iskola, Tószegi Általános Iskola 

 

- Középiskolák:  
Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Varga Katalin Gimnázium Szolnok, 

Törökszentmiklós: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, Jászberény: 

Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Kossuth Lajos 

Gimnázium és ÁI. Tiszafüred, Szolnok Városi Kollégium 

 

5. Szakmai programok 

5.1 JNSZMPSZ rendezvények:  

 2018.03.02. Nevelési Tanácsadás Éve Országos Konferencia -Neumann János Egyetem 

Szolnoki Gazdálkodási Kar - Paraginé Boros Ágnes, Váczi Emese, Szécsi Tibor  

 2018.05.18. Kis regionális konferencia „Szövésminták” - Neumann János Egyetem 

Szolnoki Gazdálkodási Kar - Paraginé Boros Ágnes, Váczi Emese, Szécsi Tibor 

 

5.2 JNSZMPSZ Továbbtanulási, Pályaválasztási Munkacsoport a 2017/2018. tanévben nem 

szervezett saját programot.  

 

5.3 Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken részt vettünk: 

 2017.09.06. Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának 

Konferenciája, Eger - Paraginé Boros Ágnes, Váczi Emese, Szécsi Tibor 

 2017.09.13. Iparkamara Szakképzési Workshop – szakmai fórum, Neumann János 

Egyetem Szolnok - Paraginé Boros Ágnes, Váczi Emese, Szécsi Tibor 

 2017.10.18-19. Megyei Pályaválasztási Kiállítás, Szolnok - Paraginé Boros Ágnes, Váczi 

Emese, Szécsi Tibor  

 2017.11.07. Regionális Pályaválasztási Kiállítás, Kunszentmárton –Váczi Emese 

 2018.01.18. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás Budapest - Paraginé Boros 

Ágnes, Váczi Emese, Szécsi Tibor  

 2018.04.06. “18 ÉVES A GÖDÖLLŐI PÁLYAORIENTÁCIÓS ISKOLA” Konferencia, 

Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar - Paraginé Boros 

Ágnes, Váczi Emese, Szécsi Tibor 

 2018.04.23. „XI. Szakma Sztár Fesztivál” Budapest, Hungexpo - Paraginé Boros Ágnes, 

Váczi Emese, Szécsi Tibor 

 

6. Kapcsolatok 

6.1 Belső kapcsolatok: 

 Székhelyintézményi team-ek 

 MSZB-vel közös team-ek, egyéb programok 

 Tagintézményekkel folyamatos kapcsolattartás a helyszíni tanácsadások keretében 

 Munkaközösségi találkozók a tagintézmények munkatársaival  

 

6.2 Külső kapcsolatok: 

 Jász - Nagykun – Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 Pedagógiai szakszolgálatok más megyékben 

 Köznevelési intézmények  
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7. Eredmények 

7.1 Sikerek, erősségek: 

 Egyre növekvő igény a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, mint szakszolgálati  

feladatellátás iránt 

 Csapatmunka (rugalmasság, jó hangulat, egyensúly) 

 Magas szakmaisággal végzett tanácsadás (szakemberek tapasztalata, felkészültség) 

 Kapcsolatrendszer bővülése 

 Tttitűdök (partnerközpontúság, tenni akarás – dinamika, igények kielégítése, 

rugalmasság, időgazdálkodás)  

 

7.2 Nehézségek, lehetőségek: 

 az igényekhez mérten bővülhetne a csoport 

 szükséges a kapcsolati háló bővítése (iskolák, társ szervek, országos int.) 

 rendezettség megvalósítása – prioritások 

 nagy nehézség, ugyanakkor lehetőség a szakterület erősödésére az EFOP-3.2.5 projekt 

(+1 nap pályaorientációra az iskolákban) 

 eszközfejlesztés szükséges 

 

8. Vezetői belső ellenőrzés 

Ssz Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző vezető 

1. Heti ütemterv alapján minden szakember Barnáné Pintér Gizella 

 

9. Egyéb 

A munkacsoport tagjai aktívan részt vesznek a tehetséggondozás-továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadás munkaközösség tevékenységében. Császár István szakszolgálati 

tehetség koordinátor a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum által szervezett pályaorientációs 

napokon 6 alkalommal segítette munkánkat.  

Paraginé Boros Ágnes az idei tanévtől az intézményi mérés-értékelés munkacsoport tagjaként 

részt vett a mérés-értékelés folyamatleírás kialakításában, a kérdőívek kidolgozásában és a 

mérési eredmények elemzésében, összesítésében. 

Váczi Emese mesterpedagógusnak jelentkezett fejlesztő innovátor tevékenységre. Részt vesz 

továbbá a Karcagi Tagintézmény munkájában, BTMN felülvizsgálatokat végez 2018.07.03-12-

ig. 

Szécsi Tibor szaktanácsadónak jelentkezett, mely mesterpedagógusi minősítési folyamatot is 

magában foglal. 

 

10. Összegzés 

Az őszi időszakban a 8. évfolyam diákjai vettek részt a középfokú beiskolázáshoz kapcsolódó 

tájékoztatókon és tanácsadásokon, majd a 12. évfolyam felsőfokú továbbtanulásra készülő 

diákjainak nyújtottunk tanácsadás Tevékenységünk kibővült a második félévben, amikor 

Pályaorientációs napok alkalmával a 3., 4., 5., 6., 7. osztályos általános iskolás tanulók játékos 

pályaorientációs foglalkoztatásával. A 9-10-11. évfolyamos középiskolás diákok egyéni és 

csoportos tanácsadás keretében fakultáció választás előkészítésén vettek részt. 

A pályaválasztási munkacsoport szolgáltatásai közel 5000 főhöz jutottak el a 2017/18-as 

tanévben, ami az előző évek forgalmához képest jelentős növekedést mutat. A tanácsadási 

formák között a csoportos tanácsadás túlsúlya volt megfigyelhető a nagy létszámot 

megmozgató pályaorientációs napokon való részvétel miatt. 
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1. sz. melléklet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

hivatali autó
51%

saját autó
35%

tömegközlekedés
14%

Közlekedési eszközök használata - pvt

Összes út: 7687 km 

Autó: 6641 km (86%) 

Tömegközlekedés: 1046 km 

(14%) 

Saját autó: 2669 km (40%) 

Hivatali autó: 3976 km (60%) 
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3. számú melléklet 

 

 Tanév 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Szakem-

berek  

száma 

1 fő  

részmunka

időben 

2 fő 

rész

mun

kaid

őben 

2015

.03.1

1-től 

3 fő 

telje

s 

mun

kaid

őben 

3 fő 3 fő 3 fő 

Tevékeny

-ségek 

egyéni 

tanácsadás 

 48 fő 60 fő 95 fő 276 fő 261 fő 

csoportos 

tanácsadás 

 0 540 fő 1217 fő 1391 fő 4337 fő 

osztályfőn

öki óra 

 0 4 alkalom - 35 

alkalom 

- 

szülői 

értekezlet 

 0 2 alkalom - 18 

alkalom 

5 alkalom 

pályaorien

tációs nap 

 0 0 0 0 15 alkalom 

tagintézmé

nyek 

tanácsadói 

napja 

(TaTaNa) 

 0 0 0 0 29 fő 

önismereti 

szakkör 

 0 0 0 0 11 iskola 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2013/14. tanév 2014/15. tanév 2015/16. tanév 2016/17. tanév 2017/18. tanév

48 60 95
276 261

0

540

1217
1391

4337

Esetszám alakulása - pvt

egyéni tanácsadás csoportos tanácsadás
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EFOP 

3.2.5. 

megtett 

km 

 0 - 7200 km - 7687 km 

közlekedé

si eszköz 

 0 tömegközle

kedés 

tömegközl

ekedés, 

hivatali 

autó 

tömegközl

ekedés, 

hivatali 

autó 

tömegközle

kedés, 

hivatali 

autó, 

saját autó 

 

 

 

IV. Főigazgatóhelyettesi beszámoló – 2. 

Kovácsné Bögödi Beáta 

szakmai- és koordinációs főigazgató-helyettes 

 

 

1. A szakmai és koordinációs tevékenység beszámolója 

A szakszolgálati feladatok köré szerveződött hét és az intézményi önértékelés munkaközösség, 

valamint a mérés-értékelés munkacsoport munkájának koordinálása: A munkaközösségek a 

munkaterv szerinti feladatokat végezték el, minden munkaközösségi foglalkozás megvalósult. 

Megalakult a mérés-értékelés munkacsoportcsoport, cél a munkaközösséggé szervezése. A 

munkaközösségi programok sokszínűek, tartalmasak, módszereikben változatosak voltak.  

 

Munkaközösség Megvalósult 

alkalmak, 

formája 

Sikerek, erősségek Nehézségek, gyengeségek 

Korai fejlesztés, 

fejlesztő nevelés, 

konduktív -

pedagógiai ellátás 

5 kontakt 

1 skype 

- a munkaközösségi 

programok 

hasznosulása, 

- az „emberi tényező”: 

többségében 

elkötelezett, 

motivált/motiválható 

team-tagok, 

- jó hangulatú 

találkozók, 

„csapatszellem”, 

- a munkatervi 

feladatok hiánytalan 

megvalósulása, 

- tagintézményenként igen 

eltérő a korai fejlesztés 

feladatellátásának 

helyzete a személyi, 

tárgyi és infrastrukturális 

feltételek tekintetében, 

amely megnehezíti a 

„mindenki 

megelégedettségére” 

történő tervezést. 

 

Logopédia 6 kontakt - a szűréseket 

határidőre sikerült 

elvégezni (1 

tagintézmény 

kivételével), 

- még mindig kevés a 

logopédus szakember, 

- magas az egy főre jutó 

esetek száma, 
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- logopédiai nevelési 

tanácsadás 

lehetőségével egyre 

több szülő élt, 

- a kollégák innovatív 

szemléletűek, 

- betekinthettek más 

tagintézmények 

munkájába, 

- a szakmai 

tapasztalatcserék,  

- munkaközösségi 

foglalkozásokon 

szerzett 

tapasztalatokat 

sikeresen tudták a 

kollégák beépíteni a 

napi gyakorlatba 

- egyes 

partnerintézmények sem 

a tárgyi feltételeket nem 

biztosítják, sem a 

terápiás órák szervezését 

nem segítik, 

- a logopédusok több 

szakszolgálati feladatban 

való aktív részvétele 

(logopédia, korai 

fejlesztés, szakértői 

tevékenység), 

- sok adminisztráció, 

- korlátozott fénymásolási 

kapacitás, 

- terápiákon folyamatosan 

használandó 

eszközök részleges 

biztosítása (ceruzák, 

ragasztó, füzet, egyéb 

olcsó kellékek: 

szívószál, vatta, írólap 

- sok utazás 

Nevelési 

tanácsadás 

4 kontakt, 

2 skype 

- a kollégák hasznos, 

a mindennapokban 

is használható 

ismeretekhez, 

tapasztalatokhoz 

juthattak, 

- a kollégák 

folyamatosan 

keresik a szakmai 

fejlődés lehetőségét,  

- folyamatosan 

növekszik az igény a 

tagintézményekben 

nevelési 

tanácsadásra, 

- egységesített 

dokumentáció 

- szakemberhiány, 

várólisták, 

- a kollégák más 

területeken is dolgoznak, 

pl. szakértői bizottsági 

tevékenységet is 

ellátnak, 

- az adminisztráció terhe, 

- kiégés  

 

Szakértői 

bizottsági 

tevékenység 

4 kontakt 

2 skype 

- sikeres szakmai 

együttműködés 

- egységes 

diagnosztikai 

szemlélet és 

gyakorlat kialakult 

- jogszabályi 

környezet 

változásának 

- az informatikai hálózat 

elégtelen működése 

kétségessé teszi a 

munkaközösségi 

találkozók skype-os 

formában történő 

megvalósíthatóságát 

- szakemberhiány 
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követésében 

naprakészek 

vagyunk 

 

 

- eszközök hiánya – járási 

szakértői bizottságoknál 

nonverbális és 

kisgyermekkori vizsgáló 

eljárások száma kevés 

- infrastruktúra hiánya   

- számítógép, laptop 

hiánya és meghibásodása 

nehezíti a szakértói 

vélemények elkészítését 

és az integrált nyomon 

követő rendszer 

naprakész vezetését 

Tehetség, 

pályaválasztás 

6 kontakt 

+1 Szakmai 

nap 

- feladatok köre 

bővült (tanácsadás, 

szűrés, azonosítás),  

- más megye 

gyakorlatát 

megismerték,  

- beindult az egyéni 

tanulói vizsgálat 

- szűrésnél használt 

tesztek kiválasztása 

nehézkes, 

- kevés óraszám jut a 

feladatra, szűrésre 

Iskolapszicholó-

gia 

2 kontakt 

2 szakmai 

fórum 

- érték a belső 

tudásmegosztás, 

- gyakorlatorientált 

foglalkozások, 

- sajátélmény szerzés 

lehetősége, 

- belső és külső 

kapcsolatok 

bővítése, építése, 

- a tanév során a 

munkaközösség delegált 

tagjai között több 

személyi változás is 

történt, 

- a munkaközösség tagjai 

nem abban a 

feladatellátásban 

dolgoznak, amire a 

munkaközösség 

szerveződik. 

Gyógytestnevelés 4 kontakt 

2 skype 

- normál testnevelési 

kategóriába 

átkerülés, 

visszajutás, 

- magas szakmai 

színvonalú, a 

gyógytestnevelés 

iránt elhivatott és 

nyitott szemléletű 

szakemberek, 

- Jó hangulatú, 

élménypedagógiai 

szemléletű, játékos 

órák, 

- Infrastrukturális 

hiányosságok: 

teremhiány, 

kisterem/terem méret/. 

- Főállású szakember 

ellátottság /kevés!/ 

- 0. és tanítási órák utáni / 

8. 9. 10. 11. óra/ 

gyógytestnevelés óra. 

- Nem a saját iskolában 

van a gyógytestnevelés 

óra. 

 

Intézményi 

önértékelés 

2 kontakt - a látogatást végzők 

igyekvőek, az 

elkészült 

- az értékelt kolléga nem 

tartja számon, hogy 

tervezett önétékelése van 
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jegyzőkönyvek 

szakmailag 

színvonalasak, 

tartalmasak, 

formailag is 

megfelelőek.  

- az önértékelt 

pedagógusok nagy 

része fegyelmezetten 

tartotta a folyamat 

lépéseit, időben 

kérdezett, ha 

elakadt. 

 

- a megbeszélt emailcím 

egyeztetést nem tette meg 

- a kolléga nem olvas 

emailt 

- nem tölti ki a saját vagy a 

munkatársi kérdőívét 

- a problémáját nem jelzi 

időben 

- nem tájékozódik a 

folyamatról, holott 

minden eleme, 

dokumentuma nyilvános 

- nem tarja be a határidőket 

 

2. A veszélyek felvázolásakor több munkaközösség is említette a következőket 

 A magas esetszám és kevés szakember miatt színvonalesés a munkában, vagy ellátatlan 

gyermekek, partneri elégedetlenség, szakemberek leterheltsége, 

 Kiégés, pályaelhagyás, 

 Az EFOP 3.1.6-16 pályázat tevékenységeinek tagintézményi megvalósítása sok személyi 

kapacitást leköt, 

 Az informatikai hálózat elégtelen működése kétségessé teszi a munkaközösségi 

találkozók skype-os formában történő megvalósíthatóságát (nem érjük el vele a célunkat), 

 

3. A lehetőségek között az alábbiakat jelenítették meg a munkaközösségek 

 A későbbiekben akár videófelvételen rögzített foglalkozásokat is megtekinthetnénk 

közösen. 

 Az EFOP 3.1.6-16 pályázat egyes programjainak, kapcsolódó témáinak összehangolása 

a munkaközösségek munkatervével. 

 Egymástól való szakmai tanulás, szakmai kompetencia erősítése, jó gyakorlatok 

megismerése. 

 

4. Ellenőrzés 

A munkaközösségek szakmai ellenőrzésének célja a munkatervben meghatározott feladatok, 

tevékenységek megvalósulásának megállapítása. A munkaközösségek ellenőrzése a 

munkatervben megtervezettek szerint történt, az első félévben a Nevelési tanácsadás és a 

Logopédia munkaközösség ellenőrzése történt meg. A második félévben a Kiemelten 

tehetséges gyermekek ellátása, Korai fejlesztés, Gyógytestnevelés, Iskola, óvodapszichológia, 

Intézményi Önértékelés munkaközösségek ellenőrzése valósult meg. Mindegyik 

munkaközösség esetében a foglalkozások a munkatervben megtervezetteknek megfelelően, 

történtek meg, a meghívók időben kiküldésre kerültek, beszámolók elkészültek. A 

munkaközösségi beszámolók tartalmilag és formailag is megfelelőek. 

 

4.1 A munkaközösségvezetőkkel készült interjúkból látható, hogy a munkaközösségek 

hogyan tudnak hozzájárulni az intézmény szakmai céljainak eléréséhez: 

 A munkaközösség éves munkatervének, feladat-ellátási tervének összeállítása során 

figyelembe veszi az intézmény stratégiai (Vezetői pályázat, SzMSz) és operatív 

(Beszámoló, Intézményi munkaterv) dokumentumaiban szereplő célkitűzéseket, 
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amelynek alapján meghatározza az adott tanévre vonatkozó általános és speciális 

célkitűzéseit. 

 A munkaközösség összefogja adott területen a tagintézmények szakmai munkáját. Az 

intézmény vezetésével együttműködve, azzal szoros kölcsönhatásban igyekszik részt 

venni a szakmai célok kialakításában, megfogalmazásában, megvalósításában és 

egységesítésében. 

 A munkaközösségi foglalkozások elsődleges célja a szakmai, módszertani ismeretek 

bővítése, amely továbbadással hozzájárul az egyes tagintézmények módszertani 

ismereteinek gazdagításához. 

 

4.2 Ellenőrzés megvalósulása: 

Munkaközösség neve 1.hó 2.hó 3.hó 4.hó 5.hó 6.hó 

Nevelési tanácsadás 01.25.       

Kiemelten tehetséges gyermekek ellátása     05.31.  

Logopédiai ellátás 01.10.      

Korai fejlesztés     05.29.  

Gyógytestnevelés     05.17.  

Iskolapszichológia      06.11. 

Intézményi Önértékelés      06.11. 

 

5. Az Intézmény továbbképzési programjának folyamatos gondozása, a 2017/2018. tanév 

beiskolázási tervének megvalósíttatása, a 2018/2019. tanév beiskolázási tervének 

előkészítése    

A 2017/2018. tanévben a beiskolázási tervnek megfelelően valósultak meg a képzések: 

Tagintézmény/ 

Telephely 

Szakvizsga Szakirányú 

továbbképzés 

Továbbképzés/ 

önismeret 

Támogatás 

Jászberényi 2 fő   tandíj 

Karcagi 1 fő    

Kunhegyesi l fő   tandíj 

Kunszentmártoni l fő 1 fő  tandíj (1 fő) 

Mezőtúri 3 fő 1 fő  tandíj (3 fő) 

útiköltség (1 fő) 

Szolnoki 1 fő l fő  tandíj 

Újszászi   1 fő napok 

Tiszafüredi   1 fő útiköltség 

Törökszentmiklósi 3fő 1 fő  útiköltség 

MSZB l fő   napok 

Összesen: 13 fő 4 fő 2 fő  

 

A szakvizsgával rendelkező, nem rendelkező és a folyamatban lévő szakvizsgák számát 

mutatja a következő táblázat: 

Szakvizsgával rendelkezők: 

 

76 

Szakvizsgával nem rendelkezők: 

Ebből kora miatt nem kötelezhető 4 fő 

42 

Szakvizsga megszerzése folyamatban van 14 fő 

Összesen: 132 
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6. Belső ellenőrzési feladatok  

 Korai fejlesztés, konduktív pedagógiai ellátás (3. ellenőrzési év): ellátás megtervezése, 

megvalósítása a helyi személyi és tárgyi feltételek figyelembe vételével és 

dokumentálása. 

 Nevelési tanácsadás (2. ellenőrzési év) szakmai ellenőrzése a Nevelési tanácsadás 

Munkaközösség által kidolgozott szakmai szempontok alapján. 

 A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása (1. ellenőrzési év) szakmai 

ellenőrzése a munkaközösség által kidolgozott szempontok alapján. 

 A „Nevelési tanácsadás Éve” keretében programok szervezése, valamint intézményi és 

tagintézményi szintű rendezvények megvalósítása.                    

 

A szakmai ellenőrzést két látogatás alkalmával bonyolítottam le a tanév során, az első félévi 

látogatáskor történt a korai fejlesztés, konduktív pedagógiai ellátás és a nevelési tanácsadás 

szakmai ellenőrzése, valamint a logopédiai dokumentáció szúrópróba szerinti megtekintése, 

valamint a „Nevelési tanácsadás Éve” keretében tervezett programok időarányos 

megvalósulásának áttekintése. Az ellenőrzés többi eleme a második félévben valósult meg az 

alábbiak szerint: 

Ellenőrzés helye 1. alkalom 2. alkalom Megvalósulás 

Jászapáti 2017. 11. hó 2018. 02.21. Elmaradt az 1. alkalom, 2. alkalom 

megvalósult. 

Jászberény 2017. 11. 16. 2018. 02.28. Megvalósult 

Karcag 2017.10. 26. 2018. 05. 31. Megvalósult 

Kunhegyes 2017. 11. hó 2018. 05.31. Elmaradt az 1. alkalom, 2. alkalom 

megvalósult. 

Kunszentmárton 2017.10. 19. 2018. 05.24. Megvalósult 

Mezőtúr 2017.10. 30. 2018. 04. 19. Megvalósult 

Szolnok 2018.01.18. 2018. 05. 08. Megvalósult 

Újszász 2018.01. 31. 2018. 04. 10. Megvalósult 

Tiszafüred 2018.01. 11. 2018. 05. 16. Megvalósult 

Törökszentmiklós 2017.11. 30. 2018. 04. 25. Megvalósult 

Fegyvernek 2017. 11. 29. 2018. 04. 12. Megvalósult 

 

6.1 Az ellenőrzés tapasztalatai: 

 Korai fejlesztés, konduktív pedagógiai ellátás (3. ellenőrzési év):  

- ellátás megtervezése, megszervezése, megvalósítása minden tagintézményben 

nagyon jó színvonalon folyik,   

- személyi feltételek még bővítésre szorulnak, több tagintézményben is probléma a 

mozgásfejlesztő szakember hiánya vagy a gyermeklétszámhoz képest kevés a 

ráfordítható óraszám,  

- tárgyi feltételek folyamatosan javulnak, de több tagintézmény esetében nincs 

mozgásfejlesztésre alkalmas méretű helyiség  

- dokumentálás gyakorlata kialakult, a dokumentumok pontosan vezetettek. 

 Nevelési tanácsadás (2. ellenőrzési év):  

- a forgalmi naplók egységes megújítása megtörtént minden tagintézmény esetében, 

- több tagintézményben jelent problémát a pszichológus hiány, kevés idő marad a 

diagnosztika mellett a terápiákra, 

- a „Nevelési tanácsadás Éve” keretében sokszínű programok kerültek 

megrendezésre a tagintézményekben, a látogatottságuk megfelelő volt, 
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- dokumentálás gyakorlata kialakult, a dokumentumok pontosan vezetettek. 

 A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása (1. ellenőrzési év): 

- A tehetségkoordinátorok kijelölésre kerültek (két tagintézmény kivételével: 

Kunszentmárton, Jászapáti), a koordinátori órák száma nagyon alacsony. 

- Két tagintézményben és egy telephelyen valósultak meg a tehetségszűrések 

(Karcag, Törökszentmiklós, Fegyvernek), két tagintézményben részlegesen 

(Szolnok, Tiszafüred). 

- Több tagintézményben működött önismereti csoport (Fegyvernek, Kunhegyes, 

Újszász), 

- A dokumentumokat a munkaközösségen kialakítottak szerint vezetik a 

tagintézmények. 

 

7. Az Intézmény szakmai erőforrásainak folyamatos vizsgálata, HR gondozás, 

álláshirdetések rendszeres megjelentetése 

 

7.1 A HR terület ellenőrzése két alkalommal történt meg: 2017.10.26. és 2018. 05.30. Az első 

ellenőrzés területei a következők voltak:  

 feladatellátási helyek adatainak áttekintése,  

 szakemberek által ellátott feladatok és óraszámok 2017/2018.tanévben,  

 végzettség típusok,  

 gyakornokok gyakornoki idejének, órakedvezményének áttekintése,  

  órakedvezmények, pótlékok,  

 egyéb végzettségek, képzések. 

 

7.2 A dokumentumok vezetése pontos, naprakész. A talált apróbb hiányosságok pótlásra 

kerültek: 

A második ellenőrzés az alábbi területeken történt meg: 

 jogviszony beszámítások, személyi anyagok 

 foglalkozásegészségügyi vizsgálatok 

 fizetés nélküli szabadságok ügye 

 álláshirdetések 

A fenti területek a szabályozott folyamat szerint működnek. 

 

8. 2018. június 15. állapot szerint az álláshelyek betöltöttségét és megoszlását a következő 

táblázatok mutatják: 

Álláshelyek 

Engedélyezett álláshelyek száma: 196,5 

Ebből:  

 pedagógus: 161 

 NOKS:   14 

 Egyéb:   21,5 

 

Betöltött álláshelyek 

(2018. 06.15.) 

Betöltött álláshelyek száma: 179,85 

Ebből:  

 főállású: 157,12 
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 megbízás, részmunkaidő, túlóra:   22,73 

Üres álláshelyek:   16,65 

Összesen: 196,5 

 

Megoszlás 

Főállású munkatársak megoszlása fő 

 pedagógus: 124,5 

 NOKS: 13 

 egyéb 19,62 

 

Megoszlás 

Pedagógusok megoszlása Fő Megjegyzés 

pszichológus 28,5 2 fő GYES 

gyógypedagógus 47,5 3 fő GYES 

logopédus 31,5 2 fő GYES 

konduktor   4  

fejlesztőpedagógus   8 2 fő GYES 

gyógytestnevelő   9  

tehetséggondozó koordinátor   2  

pályaválasztási tanácsadás   3  

 

9. A tagintézményekkel való kapcsolattartás 

A tagintézményekkel való kapcsolattartás folyamatos, a téma fontosságának, sürgősségének, 

összetettségének függvényében történik a kapcsolattartási forma megválasztása.  

Ezek lehetnek: hivatalos levelek, elektronikus levelezés, telefon, illetve élőszóban történő 

megbeszélés és ezek kombinációja is. Szervezett formája az igazgatótanácsi értekezlet és a 

munkaközösségi találkozások alkalmai. A kapcsolattartást szolgálja a tanévenkénti két 

alkalommal történő helyszíni találkozás is, amikor a szakmai ellenőrzés megvalósul. 

 

10. Az éves statisztikai adatszolgáltatás elkészítésében való közreműködés és ellenőrzés 

A KIR Személyi törzs adatainak a KIR-STAT elkészítése előtti ellenőrzése megtörtént, minden 

talált hiányosságok, hibák javításra kerültek.  

AKIT-STAT adatok ellenőrzése során a statisztikai táblában képlethibát találtunk, a 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati feladatnál. Ezt a fenntartó felé 

jeleztük.  

A KIR-STAT adatszolgáltatás határidőre elkészült, a rendszer kritikus hibát nem jelzett. 

 

11. Igény- és elégedettség mérés 

A Mérés-értékelés munkacsoport 2017 végén alakult meg, 5 fővel. Összeállították a mérési 

anyagokat, majd 2018. áprilisában megtörtént a mérés a következő területeken: 

 Korai fejlesztés – elégedettségmérés 

 Nevelési tanácsadás – elégedettségmérés 

 Kiemelten tehetséges gyermekek ellátása – igénymérés 

 

11.1 Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi elégedettségi mérés: 

 A kérdőívet kitöltők az intézmény illetékességi területein működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 142 intézmény töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. Összességében a kitöltések száma nagyon alacsony a tagintézmények 
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összességét nézve. Kiemelt feladat, hogy a tagintézmények igyekezzenek hatékony 

stratégiát kidolgozni annak érdekében, hogy minél magasabb számú kitöltési arányban 

érkezzen visszajelzés a nevelési tanácsadás területét illetően. 

 A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a tagintézményekben 

nevelési tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 599 szülő töltötte ki az 

elégedettségi kérdőívet. Az eredmények alapján megállapítható, hogy mind a 

tagintézmények, mind a telephelyek viszonyában nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 

mérésben való részvétel elősegítésére.  

 A kérdőívet kitöltők azon gyermekek közül kerültek ki, akik nevelési tanácsadás 

szolgáltatásban részesültek. A tanulói visszajelzések száma alacsony volt, mindösszesen 

86 tanuló töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. A tagintézményeknek, és a telephelyeknek 

is segítenie kell az elkövetkezendő időszakban a magasabb részvételi arány 

megvalósulását. 

 

11.2 A gyógypedagógiai tanácsadáshoz, korai fejlesztéshez és gondozáshoz kapcsolódó mérés: 

 A kérdőívet kitöltők azon a partnerintézmények köréből kerülhettek ki, akikkel a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a korai fejlesztés és gondozás 

területén együttműködik. A kérdőívet összesen 37 partner töltötte ki, a szociális szféra, 

illetve az egészségügyi szféra körébe tartozóan. A Karcagi Tagintézmény esetében 

kimagaslóan sok az együttműködők által kitöltött kérdőívek száma a megyei szinten is 

alacsony együttműködő partnerek számához mérten. Magasabb a kitöltési arány a 

Kunszentmártoni, illetve a Törökszentmiklósi Tagintézmények esetében is. Jászapáti 

Tagintézmény esetében nem érkezett visszajelzés. A többi tagintézményt és telephelyet 

illetően alacsony a visszajelzési arány. 

 A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik gyógypedagógiai 

tanácsadásban, korai fejlesztés és gondozásban részesültek. Összesen 80 szülő töltötte ki 

az elégedettségi kérdőívet. Ez a létszám több, mint a fele az intézmény által ellátott 

gyermekpopuláció arányának. A kérdőívet legnagyobb számban a Mezőtúri és Karcagi 

Tagintézményekben töltötték ki a szülők. A legkevesebb visszajelzés a Tiszafüredi 

Tagintézményből és az Újszászi Telephelyről érkezett. 

 

11.3 Igényfelmérés a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása terén: 

 A kérdőívet 86 oktatási intézmény töltötte ki. A kiemelten tehetséges gyermekek 

gondozásával kapcsolatos igényfelmérés területén a legtöbb visszajelzés a Szolnoki 

Tagintézménybe érkezett. A legkevesebb intézmény az Újszászi Telephely, a Jászapáti, 

Tiszafüredi és Kunhegyesi Tagintézmény ellátási területéről jelzett vissza. 

 

A fenti területeken elkészült minden tagintézmény adatainak feldolgozása. Ezeket a tagintézmények 

megkapják és a következő tanév kezdetére fejlesztési terveket készítenek az eredmények alapján, 

hogy a következő mérés megvalósulásáig a fejlesztések megvalósulhassanak. 
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V. Megyei tehetséggondozási tevékenység beszámolója 

Császár István 

pedagógiai szakszolgálati tehetség koordinátor 

 

A szakszolgálat munkatervében rögzítésre kerültek a tanév során elvégzendő feladatok. 

A megjelenített adatok, tevékenységek értelmezésének fontos alapját adja, hogy ebben a tanévben az 

eddigiekhez képest bővítésre kerültek a végzendő tevékenységek. Ez a tehetségek felismerése, 

azonosítása, szűrése, a pedagógusokkal szülőkkel való konzultációs lehetőségek bővítésében, a 

tanácsadásban és a tehetségek korai felismerésében a tehetségazonosításában jelennek meg. Ennek 

megfelelően ezután kezdődtek a konkrét tevékenység végzésének kimunkálása, protokollok, 

eljárásrend kidolgozásra. A minőségi munkavégzés érdekében rendszeresek a konzultációk a 

főigazgatóságon a kollégákkal, a más megyében ezzel a feladattal foglalkozó kollégákkal, valamint 

a Tehetséggondozással foglalkozó országos szervezetek képviselőivel. 

A legfontosabb feladat továbbra is a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozással 

kapcsolatos tevékenységének megismertetése a megye intézményeinek vezetőivel, pedagógusaival, 

fórumok szervezésével, nevelőtestületi előadásokkal, konzultációk szervezésével. Rendszeres a 

szolgáltatások kiajánlása a nevelőtestületek felé. A megyei intézmények vezetőit rendszeresen 

tájékoztatják a koordinátor útmutatása alapján -  a lehetőségeinkről elektronikus levélben, vagy 

személyesen de a tájékozódáshoz a honlap is rendelkezésre áll.  Mindegyik tagintézmény felvette a 

kapcsolatot a járásban lévő köznevelési intézmények vezetőivel, pedagógusaival. A visszajelzések 

alapján, az intézményvezetők örömmel fogadják a lehetőséget. 

Szakmai napra került sor, amelyen két pszichológus: Klein Balázs és Péter-Szarka Szilvia tartott 

tartalmas és hasznos műhelymunkát, amelyben bemutatták az on line használható teszteket a tehetség 

felismerésben. 

 

Számokban megjeleníthető adatok a tanév egészéről: 

Tevékenység alkalom/tanuló/gyermek 

Intézményi tájékoztató 10 alkalom 

Szakmai műhely vezetése 3 alkalom 

Tanácsadás, tanuló, pedagógus, szülő részére 10 alkalom 

Kapcsolatfelvétel más megyében, konferenciákon való részvétel 4 alkalom 

Tagintézményi, koordinátori konzultáció 10 alkalom 

Zsűriben való közreműködés  1 alkalom 

Szakmai nap szervezése 1 alkalom 

Országos fórumon való részvétel 4 alkalom 

 

Az eddigi tapasztalatokat felhasználva új szakmai kapcsolatok kialakítása történt meg a 

tehetséggondozásra érzékeny pedagógusokkal. Számukra tanácsadás, figyelemfelhívás történt. 

A tanév folyamán lehetőség volt tehetség tanácsadásra pedagógusok, tanulók, szülők részére 

folyamatosan, előzetes telefonon történt bejelentkezés alapján. Ezt a tevékenységet szoros 

együttműködésben végezzük a Szolnoki Tagintézményben dolgozó koordinátorral. 

A meglévő protokollok, szakmai anyagok, a minőségbiztosítás tapasztalatait felhasználva 

átdolgozásra került az eljárásrend. 

Megbeszélésre, véleményezésre, jóváhagyásra kerültek az új sablonok, amelyeket a tagintézményi 

koordinátorok vezetnek. De van lehetőség a gyermekek/tanulók állapotáról feljegyzések készítésére, 

valamint a tehetséggondozással kapcsolatos egyéb tevékenységek nyilvántartására is.  
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Ebben a tanévben egy új koordinátor kezdte meg a munkáját a Törökszentmiklósi és a Karcagi 

Tagintézményben. Teljes óraszámban a koordinációt és a tanulók szűrését végzi a két járásban. 

Tehetség és fejlesztése szakvizsgával rendelkezik. 

Összegyűjtésre és a tagintézményi koordinátorok részére átadásra kerültek a tehetségek szűréséhez 

és azonosításához szükséges felmérőlapok, tesztek. 

Kidolgozásra került a szakterületi vélemény megírásának sablonja. 

A partnerek által tehetségesnek ítélt tanulók/gyermekek pszichológiai vizsgálatának megszervezése 

a székhelyintézményben vagy a tagintézményekben a lakóhely közeli szolgáltatás 

figyelembevételével. 

Elkészült egy javaslat, amely tartalmazza azokat a teszteket és felmérőlapokat, amelyeket az egyes 

évfolyamokon ajánlunk felvenni. 

Folyamatos volt a kapcsolattartás más megyékben hasonló feladatot végző kollégáival, 

együttműködés kialakítása, lehetőség szerint egymás rendezvényeinek látogatása. Főként a Fejér és 

a Győr-Moson-Sopron Megyei és Pedagógiai Szakszolgálattal, akinek munkatársaival több 

alkalommal történt konzultáció, rendszeres egymás rendezvényeinek a látogatása. 

Az egységes munkavégzés a szervezeten belül, a koordináció elősegítése a munkaközösség 

működtetésén keresztül valósul meg. A munkaközösség hat foglalkozást szervezett a munkatervnek 

megfelelően. Ezek kontakt foglalkozások voltak a témakör miatt. Ezeken főként módszertani 

kérdések tárgyalására került sor, a tehetséggondozás tagintézményi szintű végzéséről.  Itt történik a 

kidolgozott segédanyagok, sablonok megismerése és véleményezése is.Emellett egy szakmai napra 

is sor került. 

A szűrések tanácsadások alkalmával vizsgált tanulók kölcsönös tehetség és pályaválasztási 

tanácsadása is felmerült további lehetőségként. 

A tehetséggondozásban élenjáró pedagógusok, valamint a tanulmányi versenyeken kiemelkedő 

eredményt elérő 12. évfolyamos tanulók részére a Szolnoki Tankerületi Központtal közösen kiírásra 

került a Pro Talento Emlékéremre történő pályázat. megtörtént az elbírálása és átadása. 

A MATEHETSZ adatbázisán keresztül kapcsolattartás történik a megye 51 Tehetségpontjával. A 

kapcsolatfelvétel, a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács tevékenységének intézményi és 

infrastrukturális biztosítását a Szakszolgálat végzi. 

Folyamatos a kapcsolattartás a Nemzeti Tehetségponttal, a Nemzeti Tehetség Program 

szervezeteivel, a Magyar Tehetséggondozó Társasággal, a megye regisztrált Tehetségpontjaival.  A 

megyei koordinátor tagja a Magyar Tehetséggondozó Társaság országos szakmai tanácsadó 

testületének, részt vesz a fenti szervezetek rendezvényein. Ebben a tanévben kapcsolatfelvétel történ 

a Matthias Corvinus Kollégium megyei vezetőjével. 

  

VI. Munkaközösségek beszámolói 

VI.1 Korai fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás Munkaközösség  

Béres Lászlóné 

munkaközösség-vezető 

 

1. Megvalósulás 

Munkaközösségi 

alkalom ideje 

Megvalósulás 

formája 

Munkaközösségi alkalom 

eredménye/produktuma 

2017. szeptember 28. kontakt A tanév előkészítése: a találkozók 

időpontjának meghatározása, a munkaterv és 
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szakmai célkitűzéseinek ismertetése, a 

feladatok delegálása. 

A munkaközösség éves munkatervének 

elfogadása 

2017. október 26. 

 

kontakt Szakmai nap a Karcagi Tagintézményben 

Intézménylátogatás a „Gólyafészek” 

Gyermekotthonban 

A Karcagi Tagintézmény „jó gyakorlatai” a 

korai fejlesztés feladatellátásához 

kapcsolódóan (prezentáció, videobemutató) 

2017. december 13. kontakt (a Korai 

fejlesztés és a 

Nevelési 

tanácsadás 

munkaközösségek 

összevont ülése) 

Kerekasztal: 

A korai fejlesztés és a nevelési tanácsadás, 

mint szakszolgálati feladatellátás találkozási 

pontjai a „Nevelési Tanácsadás Éve” 

jegyében: A pszichológiai segítségnyújtás 

tevékenységének lehetőségei a komplex 

koragyermekkori intervenció folyamatában 

2018. február 1. kontakt Belső tudásmegosztás: Gyakorlati bemutató a 

mozgásfejlesztés témakörében 

(esetismertetések, prezentáció, 

videobemutató) 

2018. április 5. kontakt Belső tudásmegosztás: Babzsák Fejlesztő 

Program (prezentáció, gyakorlati bemutató) 

2018. május 10. skype A 2017/2018. tanév eredményeinek 

összefoglalása, értékelése 

Helyzetelemzés a SWOT-analízis 

módszerével 

 

2. Eredmények 

Mozgalmas, témáiban, módszereiben, s a szervezési keretek tekintetében változatos 

programokon vehettünk részt a 2017/2018. tanévben. A munkaközösségi tagok összességében 

eredményesnek ítélték meg a programok hasznosulását, amelyek közül kiemelték a Karcagi 

Tagintézményben megrendezésre került szakmai napot, amelynek során látogatást tehettünk a 

Gólyafészek Gyermekotthonban, továbbá részt vehettünk a tagintézmény által szervezett kiváló 

szakmai programon.  

A szakmai munka segítése szempontjából a belső tudásmegosztás módszerét tartották a 

munkaközösség tagjai eredményesnek; a tanév során a mozgásfejlesztés és a Babzsák Fejlesztő 

Program témájában vehettünk részt tudásmegosztáson illetve gyakorlati bemutatón.  

A munkaközösség általános célkitűzései között szerepel a partnerkapcsolatok ápolása, további 

szakmai és szakmaközi együttműködések kialakítása. Az első félévben a Korai fejlesztés és a 

Nevelési tanácsadás munkaközösségei együtt rendezték meg műhelyfoglalkozásukat, amelynek 

témája a nevelési tanácsadás és a korai fejlesztés egyik találkozási pontjának, a pszichológiai 

segítségnyújtás tevékenységének a komplex koragyermekkori intervenció folyamatába történő 

integrálásának szükségességének és lehetőségeinek megismerése, az ezzel kapcsolatos 

tapasztalatok összegyűjtése volt. (Erre a találkozóra vártuk a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat munkatársait, de sajnos lemondták a részvételt.) A második félévben a 

munkaközösségi tagoknak lehetőségük volt részt venni a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálattal való szakmai együttműködés keretében Korai munkaközösségük a Pedagógiai 

Szakszolgálatok Hete alkalmából szervezett szakmai műhelyén, Martonvásárban. 
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2.1 További eredmények: 

 A korai fejlesztés típusú tevékenységek keretében megvalósuló ellátás 

folyamatszabályozásának, valamint az ellátást bemutató folyamatábra aktualizálása 

 A korai fejlesztés megyei feladatellátásának elemzése, értékelése a SWOT analízis 

módszerével 

 

3. Sikerek, erősségek  

 Az „emberi tényező”: többségében elkötelezett, motivált/motiválható team-tagok 

 Együttműködési készség/hajlandóság a teamen belül, jó hangulatú találkozók, 

„csapatszellem”, 

 Teljes körű részvételi arány a megbeszélések alkalmával, a határidők pontos betartása, 

 A munkatervi feladatok hiánytalan megvalósulása, 

 Változatos módszer-specifikus ismeretekkel rendelkező szakemberek, partnerkapcsolatok 

ápolása 

 A munkaközösség szakmai munkájának maradéktalan támogatása, elismerése a 

főigazgatóság részéről, 

 Anyagi erőforrások biztosítása a célkitűzések megvalósításához, 

 A munkaközösség tagjainak elégedettsége a munkaközösség munkájával kapcsolatban. 

 

4. Nehézségek, gyengeségek  

 tagintézményenként igen eltérő a korai fejlesztés feladatellátásának helyzete a személyi, 

tárgyi és infrastrukturális feltételek tekintetében, amely megnehezíti a „mindenki 

megelégedettségére” történő tervezést. 

 

5. Következő tanévi tervezés 

A munkaközösség éves munkájának értékelése során a kollégák kifejezték igényüket annak a 

munkaközösségi hagyománynak a folytatására, hogy egy-egy szakmai nap keretében kerítsünk 

sort az egyes tagintézmények/telephelyek „jó gyakorlatainak” megismerésére. 

Továbbra is szükség van, az előző tanévben megvalósított tevékenységekhez hasonló, belső 

továbbképzésekre; a témajavaslatok között szerepeltek olyan módszer-specifikus eljárások, 

mint a Huple tréningmódszer, a neurohidroterápia, a Snouzelen terápia, illetve a logopédiai 

terápia egyes elemeinek alkalmazási lehetőségei a korai fejlesztés területén. 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Korai munkaközösségével való együttműködés során 

megvalósuló tevékenységek várhatóan a jövőben is jó alkalmat biztosítanak a 

tapasztalatszerzésre, az élő, személyes szakmai kapcsolatok ápolására, a társintézmények 

szakmai munkájának, a saját pedagógiai gyakorlatba integrálható módszerek és eljárások, 

szervezési megoldások megismerésére. 

 

6. Lehetőségek 

 rugalmasság, messzemenő támogatás a főigazgatóság részéről a munkaközösség szakmai 

működését, a munkatervi feladatok tartalmi megvalósulását, szervezési kereteit illetően, 

 anyagi erőforrások biztosítása (költségvetés), 

 belső tudásmegosztás – a különböző képzéseken, konferenciákon megszerzett tudás, 

információk közreadása a munkaközösségben, 

 „jó gyakorlatok” megismerése, esetismertetések, esetbemutatások videoprezentációval – 

egymástól tanulás, 
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 az EFOP 3.1.6-16 pályázat korai fejlesztéshez kapcsolódó programelemeinek 

összehangolása a munkaközösség munkatervével. 

 

7. Veszélyek  

 távolság (idő és pénz), 

 ugyanakkor az informatikai hálózat elégtelen működése kétségessé teszi a 

munkaközösségi találkozók skype-os formában történő megvalósíthatóságát (nem érjük 

el vele a célunkat), 

 az EFOP 3.1.6-16 pályázat tevékenységeinek tagintézményi megvalósítása sok személyi 

kapacitást leköt, 

 az esetleges átfedések a pályázati programelemek és a munkaközösség munkatervi 

feladatai között az érdeklődés szétforgácsolódásához vezethet, s így 

megkérdőjelezhetővé válik a tervezett tevékenység indokoltsága. 

 

 

VI.2 Szakértői Bizottsági Tevékenység Munkaközösség 

Czagány Bernadett 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Megvalósulás 

Munkaközösségi 

alkalom ideje 

Megvalósulás formája Munkaközösségi alkalom 

eredménye/produktuma 

2017. szeptember 21. személyes kontakt járási összegző vélemény aktualizálása 

2017. október 19. személyes kontakt iskolába lépéshez szükséges fejlettségi 

vizsgálatok folyamatának az 

egységesítése (folyamatábra és vizsgálati 

vélemény készítése) 

2017. november 30. skype BTMN korrekciós, nevelési javaslatok 

gyűjtemény készítése 

2018. február 8. személyes kontakt meghívott előadó – részképességek és az 

intelligenciatesztek összefüggései 

témában - többletkötelezettség terhére 

2018. március 22. skype szakirodalom ajánló készítése 

 

2. Eredmények 

 Megyei koordinációs feladatkör erősítése 

 A szakmai dokumentációnk frissítése megtörtént 

 Folyamatábra készült az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi vizsgálatokról 

 A többletkötelezettség terhére tervezett szakmai programot megvalósítottuk 

 Közösen készített szakmai gyűjteményünk van 
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3. Sikerek, erősségek 

 Sikeres szakmai együttműködés 

 Egységes diagnosztikai szemlélet és gyakorlat kialakult  

 Jogszabályi környezet változásának követésében naprakészek vagyunk 

 

4. Nehézségek, gyengeségek  

 Szakemberhiány 

 Eszközök hiánya – járási szakértői bizottságoknál nonverbális és kisgyermekkori 

vizsgáló eljárások száma kevés 

 Infrastruktúra hiánya – számítógép, laptop hiánya és meghibásodása nehezíti a szakértói 

vélemények elkészítését és az integrált nyomon követő rendszer naprakész vezetését 

 

5. Következő tanévi tervezés 

 Esetmegbeszélés 

 Számolási készség vizsgálata 

 Többletkötelezettség terhére intézménylátogatás (más megyei pedagógiai szakszolgálat) 

 

6. Lehetőségek 

 Együttműködés további erősítése 

 Egymástól való szakmai tanulás, szakmai kompetencia erősítése 

 

7. Veszélyek 

 Skype-on keresztül történő konferenciabeszélgetésben nem tud minden tagintézmény 

részt venni kapcsolatlétesítési és hangátviteli probléma miatt 

 

  

VI.3 Nevelési Tanácsadás Munkaközösség 

Barna Nelli 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Megvalósulás 

Munkaközösségi 

alkalom ideje 

Megvalósulás formája Munkaközösségi alkalom 

eredménye/produktuma 

2017. szeptember 20. Személyes találkozó Munkaterv elfogadása 

Egységes dokumentáció 

bevezetése 

Munkaközösségi foglalkozás 

emlékeztető 

2017. november 15. Személyes találkozó a 

Szakértői munkaközösség 

vezetőjének meghívásával 

Munkaközösségi foglalkozás 

emlékeztető (mely hasznosítható a 

szakértői munka során) 

2017. december 13. Közös munkaközösségi 

foglalkozás a Korai Fejlesztés 

Jógyakorlatok és tapasztalatok 

bemutatása az Ágazatközi 

Együttműködésen alapuló, kora 
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Munkaközösséggel-Nevelési 

Tanácsadás Éve keretén belül 

gyermekkori intervenciós 2016-os 

pályázaton keresztül 

Munkaközösségi foglalkozás 

emlékeztető 

2018. január 10. Skype-os  Félév értékelése 

2018. március 20. Intézménylátogatás Bethesda 

Kórház Pszichoszomatikus 

részleg 

 

 

Munkaközösségi foglalkozás 

emlékeztető 

2018. május 23. Skype-os  Tanévzárás 

A 2018/2019-es tanév 

megtervezése 

 

2. Eredmények 

2.1 Sikerek, erősségek: 

 Minden munkaközösségi foglalkozás sikeresnek mondható a 2017/2018-as tanévben 

(kivéve az utolsó skype-os). A kollégák hasznos, a mindennapokban is használható 

ismeretekhez, tapasztalatokhoz juthattak 

 Közös szakmai együtt gondolkodás valósult meg a szakértői tevékenység területén és a 

korai munkacsoporttal 

 Magas szinten képzettek a kollégák, akik folyamatosan keresik a szakmai fejlődés 

lehetőségét (képzéseken, tanfolyamokon való részvétel) 

 Folyamatosan növekszik az igény a tagintézményekben nevelési tanácsadásra (pszichés 

gondozás, fejlesztő foglalkozások) 

 Egységesített dokumentáció (napló) 

 A tagintézményekben megerősödő szakmai team munka 

 A társintézményekkel és pedagógusokkal való közös gondolkodás elindult, melybe 

nagyon sok energiát fektettek a kollégák (A Nevelési Tanácsadás Éve rendezvényei 

nagyban segítették ezt) 

 Magas szintű szakmai rendezvények szervezése a Nevelési Tanácsadás Éve keretén belül 

 A terápiás és diagnosztikai eszköztár folyamatos bővülése 

 Önértékelések és minősülések 

 

2.2 Nehézségek, gyengeségek: 

 Szakemberhiány: szinte minden tagintézményben hiányoznak a pszichológusok 

 Ebből fakadóan a tanév végére komoly várólisták alakultak ki 

 Szerteágazó tevekénységek, ami azt vonja maga után, hogy nem lehet minden területen 

maximálisan megfelelni (a kollégák más területeken is dolgoznak, pl. szakértői bizottsági 

tevékenységet is ellátnak) 

 Adminisztráció terhe (papír alapú és INYR) 

 A pedagógusok számára még mindig nem egyértelmű a nevelési tanácsadás ellátásba való 

bekerülés folyamata, melyből nagyon sok félreértés adódik 

  

3. Következő tanévi tervezés 

 Többletkötelezettség vállalás terhére november hónapban egy olyan szakember 

meghívása, aki a mentálhigiénénkkel foglalkozik, vagy egy új módszert mutat be, 

szakmai repertoárunkat vagy szemléletünket bővítve 
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 Amennyiben 4 alkalom lesz a következő tanévben munkaközösségi foglalkozásra, a 

személyes találkozókat preferáljuk és az intézménylátogatást (kórház, más szakszolgálat) 

 

4. Lehetőségek 

 Munkaközösségi foglalkozások során új szakmai kapcsolatok kiépítése 

 Más intézmények működésének személyes megismerése 

 Konferenciák, képzések látogatása 

 

5. Veszélyek 

 Kiégés.  

 

 

VI.4 Logopédia munkaközösség 

 

1. Megvalósulás 

Munkaközösségi 

alkalom ideje 

Megvalósulás 

formája 

Munkaközösségi alkalom 

eredménye/produktuma 

2017. 09. 13. Kontakt, kihelyezett, 

Újszászi 

Tagintézmény 

-A KOFA szűréssel kapcsolatos elméleti 

tudnivalók, valamint a kapcsolódó gyakorlati 

tennivalók (terápiák és tanácsadás) 

megbeszélése, az egységes gyakorlat 

kialakítása. 

- A beszédkésés és a specifikus nyelvfejlődési 

zavar differenciál-dignosztikai kritériumainak 

áttekintése. 

2017. 11. 22. Kontakt, 

Székhelyintézmény, 

vendégelőadó Szabó 

Dóra logopédus a 

debreceni Kenézy 

Gyula Egyetemi 

Kórház és 

Rehabilitációs Intézet 

Rehabilitációs 

Osztályáról 

Kitekintés a klinikai logopédiai ellátásra, ezzel 

kapcsolatos elméleti és gyakorlati 

ismeretszerzés az afázia terápiájából. 

2018. 01. 17. Kontakt, 

Székhelyintézmény 

-Ismeretek felelevenítése a hangképzés 

anatómiájáról, a logopédus hangjának 

egészségvédelméből. 

-Szakmai tapasztalatcsere logopédiai esetek 

kapcsán. 

2018. 03. 28. Kontakt, kihelyezett, 

Jászberényi 

Tagintézmény 

-Bemutató órákon (komplex anyanyelvi 

fejlesztés ill. késve induló beszédfejlődés) és 

előadáson (nyelvlökéses nyelés) való részvétel, 

majd ezeket követően szakmai megbeszélések. 
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2018. 04. 18 Kontakt, kihelyezett, 

szakmai célú 

kirándulás 

-Budapest, a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó 

és időszaki kiállításainak megtekintése. 

-Martonvásár, az Óvodamúzeum 

meglátogatása. 

2018. 06. 06. Kontakt, kihelyezett, 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

A nevelési tanácsadás évéhez kapcsolódó 

program: 

Előadás és szakmai kerekasztal beszélgetés a 

nevelési tanácsadás és a logopédia 

kapcsolódási pontjairól 

-Látogatás a Tisza tavi Ökocentrumban 

 

2. Eredmények 

 A kevés szakember ellenére -egy tagintézmény kivételével- a szűréseket határidőre 

sikerült elvégezni, a logisztika is megfelelő volt ezzel kapcsolatosan. 

 A logopédiai nevelési tanácsadás lehetőségével egyre több szülő élt ebben a tanévben, 

nőtt az érdeklődés és a korai beavatkozás igénye a szülők részéről - három éves kor előtt 

is. 

 A munkaközösségi foglalkozásokon szerzett tapasztalatokat sikeresen tudták a kollégák 

beépíteni a napi gyakorlatba, a szakmai tapasztalatcseréket hasznosnak ítélték. 

 Jó volt betekinteni más tagintézmények munkájába, szívesen vettek részt a logopédusok 

a különböző tagintézményekben szervezett munkaközösségi alkalmakon. 

  

3. Sikerek, erősségek 

 A kollégák innovatív szemléletűek, akik számtalan továbbképzésen gazdagították 

tudásukat, illetve ők maguk is részt vállaltak a tudásmegosztásban: 

(2017. 11. 25. MLSZSZ őszi konferencia – Budapest; A korai logopédiai ellátás feladatai 

és tartalmai 

 2018. 02. 16. Budapest, Demoszthenész Egyesület I. DEMO nap: A TOMATIS tréning 

bemutatása 

 2018. 03. 07. "Nyitott kapuk a logopédián" Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. 

kerületi tagintézmény rendezésében, Budapesten 

 2018. 03. 10. Démoszthenész Egyesület tavaszi konferencia Budapest; Mesterségünk 

címere 

 2018. 05. 07. Konferencia a Nevelési Tanácsadás évéhez kapcsolódóan Karcagon, a 

Karcagi Tagintézmény rendezésében 

 2018. 05. 18. Mezőtúri Regionális Szakszolgálati konferencia 

 2018. június 16. MFFLT Konferencia Budapest) 

 Jó a kapcsolat a tagintézményekben az egyes szakemberek között. 

 Jó a kapcsolat a partnerintézmények pedagógusaival 

 Jó együttműködési lehetőségek voltak más szakszolgálatok szakembereivel. 

 Mentorálások: Gyakorlaton lévő kollégák ill nyelv-és beszédfejlesztő kollégák segítése 

 Team terápiák (pl. Szolnok: „Hangadó”) 

 Megfelelő ágazatközi együttműködések 

 

4. Nehézségek, gyengeségek  

 Még mindig kevés a logopédus szakember, ez egyes tagintézményekben jelentősen 

nehezíti az ellátást. 
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 Magas az egy főre jutó esetek száma  

 Egyes partnerintézmények sem a tárgyi feltételeket nem biztosítják, sem a terápiás órák 

szervezését nem segítik. 

 A logopédusok több szakszolgálati feladatban való aktív részvétele (logopédia, korai 

fejlesztés, szakértői tevékenység) 

 Sok adminisztráció 

 Korlátozott fénymásolási kapacitás 

 A komplexebb esetek számának növekedése 

 A terápiákon folyamatosan használandó eszközök részleges biztosítása (ceruzák, 

ragasztó, füzet, egyéb olcsó kellékek: szívószál, vatta, írólap....) 

 Hiányos eszközkészlet a hároméves korúak ellátásában 

 Sok utazás, ezzel együtt az eszközök szállítása. 

 Kevés gyakorlás, kevéssé támogató szülői környezet, lassú előrehaladás 

 

5. Következő tanévi tervezés 

A munkaközösség négy kontakt foglalkozást tervez. Ezek között szerepel a bemutató órák 

hagyományának folytatása, más megyében működő szakszolgálat meglátogatása, meghívott 

előadó felkérése, illetve az aktualitások. A munkaterv a későbbiekben fog elkészülni. 

 

6. Lehetőségek 

 A tavalyi évben tartott eszközbemutatóhoz hasonló munkaközösségi foglalkozást 

üdvözölnének a kollégák a háromévesek ellátása kapcsán is 

 A későbbiekben akár videófelvételen rögzített foglalkozásokat is megtekinthetnénk 

közösen. 

 

7. Veszélyek  

 A magas esetszám és kevés szakember miatt színvonalesés a munkában, vagy ellátatlan 

gyermekek 

 Partneri elégedetlenség 

 Kiégés, pályaelhagyás 

 

 

VI.5 Gyógytestnevelési munkaközösség 

Szekeres Julianna 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Megvalósulás 

Munkaközösségi alkalom 

ideje 

Megvalósulás formája Munkaközösségi alkalom 

eredménye/produktuma 

2017. 10. 12.  

Verseghy Ferenc 

gimnázium, Szolnok 

Kontakt, módszertani 

bemutató aktív részvétellel 

helyi feltételek, új eszköz 

megismerése 
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2017. 11. 30   

Kossuth Lajos Általános 

Iskola, Kengyel 

Kontakt, bemutató 

foglalkozás 

belső tudásmegosztás 

2018. 01. 18. Online félévi munka értékelése 

2018. 02. 14. 

Tiszaparti Római Katolikus 

Általános Iskola és 

Gimnázium, Szolnok 

Kontakt, előadás 

meghallgatása, gyakorlati 

oktatáson közreműködés 

ismeretbővítés, módszertani 

ismeret fejlesztése 

2018. 04. 20. 

Akácliget strand, Karcag 

Kontakt, bemutató 

gyógyúszó foglalkozás 

helyi feltételek megismerése, 

belső tudásmegosztás 

2018.06.07. Online évértékelés, bibliográfia és 

link gyűjtemény összeállítása 

 

2. Eredmények 

2.1 Sikerek, erősségek: 

 Normál testnevelési kategóriába átkerülés, visszajutás. 

 A tanulók egészségi állapotának javulása, helyreállítása és romlásának megállítása. 

 A mozgásműveltség fejlesztése és a sportolási igény felkeltése, fenntartása. 

 Gyógyúszás foglalkozás megszervezése és azon való részvétel. 

 Jó hangulatú, élménypedagógiai szemléletű, játékos órák. 

 Magas szakmai színvonalú, a gyógytestnevelés iránt elhivatott és nyitott szemléletű 

szakemberek. 

 Rendszeres találkozások-városi, megyei, országos rendezvényeken-, gyors és jó 

kommunikációs lehetőségek. 

 A testnevelés órával párhuzamosan tartott gyógytestnevelés óra tartása. 

 A Nemzeti Pedagógus Kar/ NPK/ Testnevelés, Gyógytestnevelés és Sport tagozatában, a 

Magyar Testnevelő Tanárok Egyesületének / MTTOE/ Gyógytestnevelés tagozatában 

képviselet 

 

2.2 Nehézségek, gyengeségek: 

 Infrastrukturális hiányosságok: teremhiány, kisterem (terem méret). 

 Főállású szakember ellátottság. 

 0. és tanítási órák utáni (8. 9. 10. 11. óra) gyógytestnevelés óra. 

 Nem a saját iskolában van a gyógytestnevelés óra. 

 A gyógytestnevelés ellátás megszervezésének nehezítése, gátlása és akadályozása 

intézményvezető, iskolaorvos, szakorvos és testnevelők részéről a Jászberényi 

Tagintézményben. 

 A szakorvosi vizsgálat és a rendszeres kontroll vizsgálat lebonyolítása a kiszűrt gyerekek 

részére. 

 

3. Következő tanévi tervezés 

2018/19-s tanév Gyógytestnevelés munkaterv 

1. 2018. október 11/18. Szolnok 

 Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium                                                        

 Dr. Urbán Mária iskolaorvos előadás. 

 Eperjessy Éva, Simon Zsuzsanna: Fit-Ball labdás képzés. 
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2. 2018. november 15. Jászberény 

 Szakmai fórum a gyógytestnevelés helyzetéről. 

 NPK Testnevelés, Gyógytestnevelés és Sport tagozat kihelyezett elnökségi ülése. 

 TRX a gyógytestnevelés órán Panyi Csaba gyógytestnevelő bemutató foglalkozás. 

3. 2019. március 14/21. Szolnok. 

 SZSZSZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két 

Tanítási Nyelvű Szakképző Iskola 

 Kómárné Divák Andrea: Korszerű eszközök a gyógytestnevelés órán. 

4. 2019. június 6. online 

 Évértékelő munkaközösségi foglalkozás. 

 

 

VI.6 Iskolapszichológia Munkaközösség 

Szabó Anita 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Megvalósulás 

Munkaközösségi 

alkalom ideje 

Megvalósulás formája Munkaközösségi alkalom 

eredménye/produktuma 

2107. 09. 27.  

 

Munkaközösségi foglalkozás Beszámoló  

2017. 11. 22.  Szakmai fórum Beszámoló 

2018. 03. 28.  Szakmai fórum Beszámoló 

2018. 05. 22. Munkaközösségi foglalkozás – a 

Módszertani Bázis szakmai 

programjának látogatása 

Beszámoló 

 

2. A munkaközösségi foglalkozások és szakmai fórumok témái 

2.1 Munkaközösségi foglalkozás: 

Éves munkaterv ismertetése. Tájékoztatás a FMPSZ és a JNSZMPSZ iskolapszichológia 

munkaközösségeinek közös munkájáról, tervezett feladatairól. Szebeni Viola által 

betekinthettünk a gyermek-pszichodráma gyakorlati, sajátélményű rejtelmeibe.  

 

2.2 Szakmai fórum: 

 Bukta Henrietta: Az autogén tréning felhasználása a terápiák során és megtapasztalása  

 Guba Veronika: Az igazi mindfullness – Ez tényleg hatékony lehet!  

 Szabó Anita: Az OH- kártyák alkalmazása gyermekekkel, serdülőkkel  

 Szakmai fórum: 

- Bogdán Evelin: A tanulási kedv felkeltése, a tanulási motiváció fenntartása a 

tanulási folyamatban (gyakorlatorientált bemutató) 

- Szabó Anita: Iskolai szorongás, a teljesítményszorongás csökkentése 

 Munkaközösségi foglalkozás: 

- Az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis szakmai programján való részt 

vétel. 
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3. Produktum 

 A tanév során aktualizáltuk a folyamatszabályozásunkat.  

 Az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis szakmai programjairól vagy 

beszámolót vagy egy részletes szakmai anyagot készítettem a kollégák számára.  

 

4. Eredmények 

4.1 Sikerek, erősségek: 

 A szakmai közösségben érték a belső tudásmegosztás, aminek kellő teret biztosítunk is. 

 Törekszünk gyakorlatorientálttá tenni a foglalkozásokat - új módszerek, új ismeretek 

átadásával. 

 Egy pszichológus csoportban fontosnak tartjuk a sajátélmény szerzés lehetőségét. 

 Szakmai anyagok átadása. 

 Bevonjuk a gyakorló szakembereket is.  

 Belső és külső kapcsolatok bővítése, építése  

- Nevelési tanácsadás munkaközösség  

- FMPSZ IP munkaközössége 

- Nemzeti Pedagógus Kar 

- Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis 

 Részt vallatunk az önértékelési csoport munkájában.  

 Sikerült megvalósítanunk a munkatervben megjelölt célokat, feladatokat. 

 

4.2 Nehézségek, gyengeségek: 

 A tanév során a munkaközösség delegált tagjai között több személyi változás is történt.  

 A munkaközösség tagjai nem abban a feladatellátásban dolgoznak, amire a 

munkaközösség szerveződik.  

 

5. Következő tanévi tervezés 

5.1 Lehetőségek: 

A munkaközösség specifikumának – pszichológiai munka – megfelelően olyan előadásokat, 

bemutatókat tervezünk, amelyek gyakorlati munkánkat gazdagítják. Javasolt témakörök: 

következő témákban:  

 Sajátélményű módszerspecifikus gyakorlatok, 

 Az iskola, mint prevenciós színtér – prevenciós csoportfoglalkozások az iskolában.  

 Bullying és cyberbullying kezelése,  

 Krízis tanácsadás (öngyilkosság, haláleset, abúzus stb.),  

 Tanári kiégés, 

 Élő kapcsolat és párbeszéd kialakítása a pedagógusokkal, 

 Szívesen részt vennénk a Módszertani Bázis további szakmai programjain.  

 

5.2 Veszélyek: 

A saját mentálhigiénére is elegendő gondot kell fordítani, ezzel megelőzve a kiégést és a 

pályaelhagyást.  
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VI.7 Kiemelten Tehetséges Gyermekek, Tanulók Gondozása és Pályaválasztási 

Tanácsadás összevont Munkaközösség 

Császár István 

munkaközösség -vezető 

 

 

1. Megvalósulás 

Munkaközös

ségi alkalom 

ideje 

Megvalósulás 

formája 

Munkaközösségi alkalom eredménye/produktuma 

2017. 10. 11. kontakt Az egész tanévre vonatkozó dokumentáció 

véleményezése 

2017. 10.25 kontakt A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tájékoztatója az 

ott folyó tehetség mk. munkájáról 

2017. 11. 08. kontakt A dokumentáció és az azonosítás, tanácsadás  lépéseinek 

konkretizálása 

2017.12. 06. kontakt Kihelyezett munkaközösség a Damjanich János 

Múzeumba. Ismerkedés az ott folyó tehetséggondozó 

munkával. 

2018. 01. 24. kontakt Beszámoló a Tagintézményekben folyó tevékenységről, a 

pályaválasztási napok tapasztalatainak megbeszélése 

2018. 03. 08. SZAKMAI 

NAP 

Klein Balázs és Péter Szarka Szilvia pszichológusok 

előadása az on line használható tesztekről 

2018. 05. 16. kontakt Az éves munka tapasztalatai. Tehetségszűrés a 

Tagintézményekben. Közös használható felmérőlapok 

összeállítása. 

 

2. Eredmények 

2.1 Sikerek, erősségek: 

 Az évente meghatározott feladatok köre bővült ebben a tanévben a tanácsadás, szűrés 

azonosítás feladataival 

 A csoportos tehetségfejlesztő foglalkozások népszerűvé váltak a tagintézményekben, 

van rá igény  

 betekintést nyertünk más megye gyakorlatába 

 beindult – bár kis mértékben az egyéni tanulói vizsgálat 

 

2.2 Nehézségek, gyengeségek: 

 Nehezen megy a szűrésnél használt tesztek kiválasztása.  

 A szűrésre kevés a rendelkezésre álló óraszám 

 

3. Következő tanévi tervezés 

3.1 Lehetőségek: 

 Készül egy táblázat, amelyben ajánlásokat teszünk az egyes évfolyamokon használható 

szűrőlapokra 

 Új munkatársak felvételével az időkeret bővítése 
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 Az együttműködés a pályaválasztási csoporttal kialakult, sikerült közös mindannyiunk 

érdeklődésére számot tartó munkaközösségi témákat találni. 

 

3.2 Veszélyek: 

 Át kell gondolni a kiadandó szakterületi véleményben megjeleníthető tartalmakat 

 További közös lehetőség keresése a Pályaválasztási csoporttal 

 A szűrés módszertanának további erősítése 

 

VI.8 Közalkalmazotti Tanács 

Magyarné Kovács Ildikó 

elnök 

 

 

1. A Közalkalmazotti Tanács tagjai: Baloghné Bencsik Izabella, Földesiné Ungi Marianna, 

Pappné Szabó Gabriella, Magyarné Kovács Ildikó (elnök) 

   

2. Dokumentumok: A működésünk alapdokumentuma az Ügyrend, Közalkalmazotti 

Szabályzattal nem rendelkezünk. 

 

3. A Közalkalmazotti Tanács illetékessége: Együttdöntési jog  és véleményezési jog a 

jogszabályi keretek alapján. 

 

4. A Közalkalmazotti Tanács működéséről: 

Munkaformáink az Ügyrendnek megfelelően rendszeres ülések keretében történő 

megbeszélések a KT tagjainak részvételével, valamint kapcsolattartás lehetőségek szerint 

személyesen és elektronikus formában a közalkalmazottak teljes körével, valamint a 

közalkalmazotti kérések-kérdések tisztázására elektronikus formában a Főigazgatósággal, 

valamint a Szolnoki Tankerületi Központ szakszolgálati referensével.  

A KT működésének tartalmi részét a KáTéTé 5 elektronikus kiadványban tesszük közzé, mivel 

az információ-átadás e formában a leghatékonyabb. 

A KT feladatellátáshoz órakedvezményt az előzetes kérést, engedélyezést követően aktuális 

feladatellátásra vehetjük igénybe. 

 

Ebben a tanévben munkánkat a Közalkalmazotti Tanács Ügyrendjének módosításával, valamint 

a KT intézményi honlapon való megjelenésének megújításával kezdtük. A honlapon történő 

megjelenést áttekinthetővé tettük, valamint közöltük a jogszerű működésre, a Közalkalmazotti 

Tanács hatáskörére vonatkozó törvényi hivatkozásokat.  

Matuszkáné Barta Mária nyugdíjba vonulása miatt a KT tagságára vonatkozó adatokat is 

aktualizáltuk. 

Folytattuk a kihelyezett üléseket a tagintézményekben, telephelyeken.  

A tanév során összesen hat alkalommal ült össze a Közalkalmazotti Tanács. Helyszínek voltak: 

2017. szeptemberben az Újszászi Telephely, 2017. novemberben a Mezőtúri Tagintézmény. 

2018 januárjában a Törökszentmiklósi, majd ez év márciusban a Jászapáti Tagintézményben, 

2018. áprilisban a Fegyverneki Telephelyen jártunk.  A tanév utolsó ülését praktikus okokból 

az Újszászi Telephelyen tartottuk.  Ezeket az alkalmakat használtuk föl a tagintézmények 
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dolgozóival való kapcsolat személyesebbé tételére, valamint a kollégák véleményének, 

problémáinak megismerésére.  

Kérések esetén javaslattevő, illetve közvetítő szerepet vállaltunk. A fenntartó illetékességébe 

tartozóan a Szolnoki Tankerületi Központtól Dr. Takács Orsolya szakszolgálati referens adott 

tájékoztatást, és segítette a problémák tisztázását, a kérdések megválaszolását. Ilyen volt a 

szupervízió és a cafetéria. A béren kívüli juttatások között például az iskolás gyermeket nevelő 

kollégák iskolakezdési támogatása vagy a SZÉP-kártya mint cafetéria-elem került szóba a 

kollégáink körében. A béren kívüli juttatások – mint többször hallottuk – a központi 

költségvetés függvényét képezik.  

Egyéb támogatási formákkal kapcsolatosan is kértünk tájékoztatást, például a főállású 

gyógytestnevelők részére a munkaruha-vásárlás támogatása ügyében. Pozitívumnak tekintjük, 

hogy a főigazgatói pályázatban bizonyos támogatásformák lehetősége megjelent.   

A Főigazgatóságtól, Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató helyettestől 

tájékoztatást kértünk a betöltött és betöltetlen álláshelyekről, a képzési és továbbképzési 

adatokról, a 2017/18-as tanév továbbképzési tervéről.  

Az útiköltség elszámolásával kapcsolatosan a HR-Gazdasági Iroda vezetője adott választ, 

melyben fölhívta a figyelmet a nyomtatványok helyes és pontos kitöltésére. Tájékoztatást 

kértünk továbbá a 2017-es illetmények változásáról is.   

Kialakítottuk a KT egységes álláspontját a vezetői pályázattal kapcsolatosan, véleményeztük a 

főigazgatói pályázatot, és támogattuk azt.  

Az év szakembere/dolgozója elismerést elbíráló bizottságban a Közalkalmazotti Tanács 

képviseltében részt vett a KT elnök.   

A KT elnöke az intézményi önértékelés munkacsoportban részt vett a kiemelt intézményi 

elvárások éves vizsgálatában.  

A munkatársaktól érkezett kérdéseket és az arra adott válaszokat a „KáTéTé 5” hírlevelünkben 

osztottuk meg a kollégáinkkal.  

A hírlevelet a 2017/2018. tanévben négy alkalommal: 2017. októberben és decemberben, 2018. 

márciusban és júniusban jelentettük meg, egyúttal a tagintézményeknek is megküldtük. 

Júniusban a hírlevélben beszámoltunk a közalkalmazottaknak az eddigi munkánkról. 

  

VI.9 Intézményi Önértékelési Munkaközösség 

Szabó Ildikó 

IÖM munkaközösség-vezető 

 

1. Az intézményi önértékelési munkaközösség tagjainak kiválasztása 

Tudatos, szakmailag indokolt szempontok szerint történt a folyamat intézményben való 

indításának idején. A tagokat a Főigazgató bízta meg a munkaközösségben való munkával, 

melynek célja az információk tagintézményekbe való eljutásának lehető legoptimálisabb 

biztosítása, a folyamat terjesztésének szélesítése, valamint az ellenőrzések szakmailag magas 

színvonalának biztosítása. 

 

2. A munkaközösség tagja minden tagintézmény – igazgató, telephelyvezető, munkaközösség-

vezető, a szakértői bizottság vezetője és a közalkalmazotti tanács elnöke. A csoportban többen 

szakértést végző mesterpedagógusok.  

A csoport munkáját a szakmai koordinációs főigazgató helyettes segítette ebben a tanévben is.  
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A munkacsoport tagjai: 

Vezető: Szabó Ildikó     telephelyvezető Fegyvernek 

Tagok:   
Bukta Henrietta, majd Krómi Zoltánné tagintézmény-igazgató Tiszafüred 

 Zsoldos Erzsébet    tagintézmény-igazgató Karcag 

 Szabó Judit     tagintézmény-igazgató Törökszentmiklós 

 Bencsik Mária Bernadett   tagintézmény-igazgató Mezőtúr 

 Imréné Cselóczki Andrea   tagintézmény-igazgató Kunszentmárton 

 Gleviczky Marianna    tagintézmény-igazgató Szolnok 

 Kocka Csabáné     tagintézmény-igazgató Jászapáti 

 Bartusné Major Ágnes    tagintézmény-igazgató Jászberény 

 Zsidóné Kádár Terézia    tagintézmény-igazgató Kunhegyes 

Bogdán Evelin     telephelyvezető Újszász 

 Barnáné Pintér Gizella    bizottságvezető, általános főigazgató – helyettes 

Czagány Bernadett    munkaközösség-vezető SZB tevékenység 

Barna Nelli     munkaközösség-vezető nevelési tanácsadás 

Béres Lászlóné     munkaközösség-vezető korai fejlesztés 

Szabó Anita     munkaközösség-vezető óvoda iskolapszichológia 

Császár István     munkaközösség-vezető tehetséggondozás 

Szekeres Julianna    munkaközösség-vezető gyógytestnevelés 

Magyarné Kovács Ildikó   közalkalmazotti tanács elnöke 

 

3. A csoport munkamegosztásban dolgozott, melyet a feladat összetettsége, valamint a 

szakalkalmazotti közösség mérete is indokol. Minden látogatást – kivéve a föigazgatói 

önértékelés- két kolléga végzett el, az intézményi önértékelést Bogdán Evelin vezetésével 

négyen végezték.  

 

4. Önértékelés 

Összeállításra került az éves pedagógus önértékelésben részt vevő szakalkalmazottak névsora, 

előnyben részesítve a minősítővizsga előtt álló gyakornokokat, a pedagógus minősítési 

eljáráson 2018-ban áteső kollégákat, a tanfelügyeletet váró vezetőket valamint a 

szakalkalmazotti közösség 20% - áig történő kiegészítést alkalmaztuk, megfelelve a jogszabályi 

előírásnak. Az éves tervbe 30 pedagógus és 7 vezető önértékelése került betervezésre. Ebben a 

tanévben több pedagógus is bekerült a látogatást végzők csoportjába, ezzel is könnyítve a 

vezetők többletmunkáját.  

 

4.1 A megvalósulás némi hiánnyal történt:  
Két kolléga elment az intézményből, egynek pedig összerendelési akadály miatt nem valósult 

meg az önértékelése. Így 27 pedagógus és 7 vezető önértékelési folyamata került feltöltött 

önfejlesztési tervvel lezárásra. 

 

5. A tanév során 2 alkalommal találkoztunk 

A lényegi tevékenység főként elektronikus levelezés útján zajlott, amit a levélforgalom is 

bizonyít. 

A látogatások tagintézményi eloszlása: 

Tagintézmény/Telephely Pedagógus (fő) Vezető (fő) 

Jászberény 3 1 

Jászapáti 1 - 

Szolnok 6 1 
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Újszász - - 

Mezőtúr 3 1 

Kunszentmárton 0 1 

Tiszafüred 2 1 

Karcag 4 - 

Kunhegyes - 1 

Törökszentmiklós 3 1 

Fegyvernek 2 - 

Megyei SzB 3 - 

 

A látogatások ütemezése néhány kisebb módosításon esett át, a látogatók személyében történt 

változás, illetve akadályoztatás miatti időpontváltoztatás alkalmazásával. Célunk továbbra is, 

hogy az általános pedagógiai szempontok alapján lefolytatott önértékelés a későbbi 

tanfelügyeleti ellenőrzést kellően és hitelesen megalapozhassa. 

 

6. A Folyamatleírások kézikönyve, valamint az OH által kiadott érvényben lévő Útmutatókon 

túl a vezetők segítették az önértékelésben résztvevő pedagógusokat. Több esetben engem is 

kerestek problémáikkal. 

Az intézményi önértékelés éves megállapításait jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

7. Ebben a tanévben munkaközösség-vezetőként vegyesek a tapasztalataim 

7.1 Pozitívum:  

A látogatást végzők igyekvőek, az elkészült jegyzőkönyvek szakmailag színvonalasak, 

tartalmasak, formailag is megfelelőek. Néhány esetben igényeltek csak korrekciót a feltöltés 

előtt. Az önértékelt pedagógusok nagy része fegyelmezetten tartotta a folyamat lépéseit, időben 

kérdezett, ha elakadt. 

 

7.2 Negatívum:  
A tanév során sajnos több esetben tapasztaltam a következőket a tanév elején megbeszéltek 

ellenére: 

 a kolléga nem tartja számon, hogy tervezett önétékelése van 

 a megbeszélt emailcím egyeztetést nem tette meg 

 a kolléga nem olvas emailt 

 nem tölti ki a saját vagy a munkatársi kérdőívét 

 a problémáját nem jelzi időben 

 nem tájékozódik a folyamatról, holott minden eleme, dokumentuma nyilvános 

 nem tarja be a határidőket 

 

Különösen nehéz ennek kezelése, mert egymástól messze vagyunk, a felületen pedig csak a hiány 

látható, így többször kell levelezni, telefonálni, vajon mi lehet az oka az elakadásnak? 

 

Szeretném, ha a későbbiekben a személyes felelősségvállalás erőteljesebben megjelenne a 

folyamatban. Ezt most fejleszthető, sőt fejlesztendő területként értékelem. 

A munkaközösség és a kollégák kitartó, precíz munkáját ez úton is szeretném megköszönni! 
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VII. Tagintézmények beszámolói 

VII.1 A JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény 

Bartusné Major Ágnes 

mb. tagintézmény-igazgató 

 

 

1. Bevezetés 

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

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

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

nevelési intézményében, eltérő infrastrukturális háttérrel és lehetőségekkel, végeznek a 

logopédusok és a gyógypedagógus terápiás munkát.  

 

2. Személyi feltételek   

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Szilák Zsófia logopédus 

2. Tóthné Répási Anett logopédus 

3. Borbás Erzsébet pszichológus 

4. Mihályi Anna ügyviteli alkalmazott 

Borbás Erzsébet 2018. május 11-től nyugdíj előtti felmentési idejét tölti. 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Gulyásné Balla Ágnes gyógypedagógus 

2. Kisné Magyar Mária gyógypedagógus 

3. Szilágyiné Bánlaki Gabriella gyógytestnevelő 

4. Urbán Ferenc gyógytestnevelő 

5. Veleczki János gyógytestnevelő 

6. Nagyné Fehér Edit gyógypedagógus 

7. Velkeiné Tumik Renáta fejlesztőpedagógus 

8. Mihálovics Istvánné kisegítő alkalmazott 

 

Óraszám felosztás szakemberekként 

Ssz. Név Korai SZB NT Log Teh Gyóte IsPs 

1. Szilák Zsófia 3 túlóra   21   - 

2. Tóthné Répási Anett    21   - 

3. Gulyásné Balla Ágnes 2      - 

4. Kisné Magyar Mária  4     - 

5. Szilágyiné Bánlaki 

Gabriella 

     9 - 
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6. Urbán Ferenc      9 - 

7. Veleczki János      6 - 

8. Nagyné Fehér Edit   7    - 

9. Velkeiné Tumik 

Renáta 

  8    - 

10. Béres Lászlóné 2+4 

túlóra 

     - 

11. Papp Márta 13       - 

12. Borbás Erzsébet  8 13    - 

13. Bartusné Major Ágnes  2     - 

 

3. Tárgyi feltételek 

Az épület jó állapotban van, tágas, a buszmegállótól jól megközelíthető, de mégsem teljesen jó 

a szakszolgálati feladatok ellátásához. Emeleten helyezkedik el, sem babakocsival, sem 

babahordozóval nem egyszerű a feljutás.  

Bútorok régi iskolai berendezések, melyek nem kisgyermekek ellátására valók. Informatikai 

eszközpark kevés, 3 laptop és egy multi funkciós nyomtató áll rendelkezésre a folyamatos 

munkavégzéshez. Nagy szükség lenne még egy nagyobb teljesítményű fénymásolóra, 

nyomtatóra. Pozitívum, hogy két korszerű intelligenciateszttel bővült a teszt-repertoár az előző 

tanévben (WPPSI-IV illetve a 16 év felettieket mérő WAIS). Az iroda világításának 

korszerűsítése, valamint hűtőszekrény, kávéfőző, mikrohullámú sütő beszerzése megtörtént. A 

fejlesztő, terápiás eszközök a 2017. év végi beszerzés okán bővültek (konduktív eszközök és a 

fejlesztő játékok), egyéb területeken (pl. nevelési tanácsadás, logopédia) keressük a fejlesztés 

lehetőségét. Rendezvény, előadás tartását, foglalkozások színesebbé tételét lehetővé teszi a 

digitális tábla beszerzése.  

 

4. Szakszolgálati alapfeladatok 

4.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés:  

A korai fejlesztést 1 fő konduktor és 3 fő gyógypedagógus végezte a tagintézményben. A 

konduktor szakember alkalmazásával javultak a személyi feltételek, kompetenciája a 

szolgáltatások tervezése és megvalósítása során is igazán „hiánypótló”, nem csak a kliensek, 

hanem a szakmaközi kommunikáció, együttműködés szempontjából is (pl. esetmegbeszélés, 

esetkonzultáció szakmai teamben). 

 

Ssz. Gyermek 

neve 

(iniciálé) 

Ellátás formája Vizsgálatot 

végző 

Óra-

szám 

Ellátás helyszíne 

Tanács-

adás 

fejlesztés Megyei 

SZB 

Járási 

SZB 

1. B N M  fejlesztés  járási 2 Jászapáti 

Tagintézmény 

2. F M Sz  fejlesztés Megyei 

SZB 

 2 Jászapáti 

Tagintézmény 

3. N Z  fejlesztés 

Home 

Tréning 

Megyei 

SZB 

 1 

havonta 

Jászapáti 

Tagintézmény 

4. S B  fejlesztés Országos 

SZB 

 4 Jászapáti 

Tagintézmény 
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(látásvizs

gáló) 

5. S V R  fejlesztés Megyei 

SZB 

járási 1 Jászapáti 

Tagintézmény 

6. Sz A  fejlesztés Megyei 

SZB 

járási 1(+2) Jászalsószentgyör

gy 

gyermek 

otthonában 

7. Zs A  fejlesztés Országos 

SZB 

(látásvizs

gáló) 

járási 1 Jászapáti 

Tagintézmény 

8. Zs L  fejlesztés Megyei 

SZB 

 1 Jászapáti 

Tagintézmény 

9. Zs E  fejlesztés Megyei 

SZB 

 1 Jászapáti 

Tagintézmény 

10. Zs M  fejlesztés Megyei 

SZB 

 1 Jászapáti 

Tagintézmény 

11. V Á  fejlesztés Megyei 

SZB 

 3 Jászapáti 

Tagintézmény 

12. Cs.J.A.  fejlesztés Hallásviz

sgáló 

Országos 

Szakértői 

Bizottság 

 4 Jászapáti 

Tagintézmény 

13. N.A.  fejlesztés Látásvizs

gáló 

Országos 

Szakértői 

Bizottság 

 1 Jászapáti 

Tagintézmény 

14. J.L.  fejlesztés Megyei 

SZB 

 1 Jászapáti 

Tagintézmény 

Még ellátatlan, várólistán van (korai): 2 fő 

 

4.2 Szakértői bizottsági tevékenység: 

A szakértői vizsgálat iránti kérelmek száma ebben a tanévben sem lett kevesebb. A 

felterjesztések többségét a nevelési-oktatási intézmények kezdeményezték, a szülői 

felterjesztések száma elenyésző. A vizsgálatok alkalmával egyre nagyobb számban 

találkozhattunk összetett esetekkel. 

 

Járási vizsgálatok száma Ebből 

 Ép (nincs 

beavatkozásra 

szükség) 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-hez 

149 35 4 39 
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Összes vizsgálat: 

továbbított megyei 

szakértői bizottság 

felé 

BTMN 

diagnózist 

kapott 

nem kapott 

diagnózist 

az 

összesből 

egyéb 

149 39 75 35 4 

Még nem kapott időpontot, várólistán van (szakértői): 20 fő 

 

4.3  Nevelési tanácsadás: 

44 gyermeknél egyéni pszichológiai gondozás történt, amely néhány esetben csak szülői 

konzultációnak indult, de a probléma súlyossága indokolta a gyermek bevonását is. A tünetek 

alapján leggyakrabban magatartás problémák miatt kértek a szülők tanácsot vagy beavatkozást. 

A képességfejlesztés esetén elmondható, hogy a gyermekek szívesen jártak fejlesztésre, ami 

eredményeikben pozitívan mutatkozott meg. Még a leggyengébb részképességgel rendelkező 

gyermek is sokat fejlődött, amely reményeink szerint az iskolai teljesítményeik fokozásához 

hozzájárulhat. A szülők is örömmel és szívesen vették a fejlesztő foglalkozásokat. 

 

Ellátási forma 

képesség-

fejlesztés 

képességfejlesztési 

tanácsadás 

pszichológiai 

gondozás 

pszichológiai 

tanácsadás 

56 - 44 - 

Még ellátatlan, várólistán van (nevelési tanácsadás): 17 fő 

 

4.4 Logopédiai ellátás:  

Ellátási forma 

Szűrés Részletes vizsgálat Tanácsadás Gondozás 

307 187 25 139 

Még ellátatlan, várólistán van (logopédiai ellátás): 0 fő 

 

4.5 Gyógytestnevelés:  

A gyógytestnevelés ebben a tanévben 3 intézményben került megszervezésre 3 fő megbízási 

szerződéssel foglalkoztatatott gyógytestnevelővel heti 24 órában. Gyógytestnevelési ellátásban 

161 tanuló részesül.  

A résztvevő tanulók többségét ortopédiai elváltozással szűrték ki. jelentős részüknél 

hanyagtartás, gerincferdülés (scoliosis, Scheuermann deformitás), bokasüllyedés, lúdtalp, 

csípődeformitás fordul elő. A belgyógyászati betegségek tekintetében az elhízás a vezető kórok, 

az asthma bronchiale és a középiskolásoknál előforduló magas vérnyomás (hypertonia) mellett, 

előfordul még diabeteses tanuló is.  

 

Ellátás helyszíne Tanuló létszám Ellátási 

óraszám 

Szent György Katolikus Általános Iskola, 

Jászalsószentgyörgy 

58 9 

Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus 

Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 

55 12 

Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 48 3 

Összesen: 161 24 

Még ellátatlan, várólistán van (gyógytestnevelés): 0 fő 
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4.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja:  

A Jászapáti Tagintézményben ez a szakszolgálati feladat nem került ellátásra. 

 

Ellátás helyszíne Bevont pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgálatok 

száma 

Ellátási óraszám 

- - - - 

 

Még ellátatlan, várólistán van (kiemelten tehetséges): 0 fő 

 

4.7 Óvoda-iskolapszichológiai ellátás: 

A Jászapáti Tagintézményben ez a szakszolgálati feladat nem került ellátásra. 

Ellátás helyszíne Bevont pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgálatok 

száma 

Ellátási 

óraszám 

- - - - 

 

Még ellátatlan, várólistán van (óvoda-iskolapszichológiai ellátás): 0 fő 

 

5. Szakmai programok 

5.1 JNSZMPSZ rendezvények:  

 2017. szeptember tanévnyitó értekezlet 

 Pedagógiai Szakszolgálatok Hete Országos Nyitókonferencia           

 Logopédiai munkaközösségi kirándulás 

 „Szövésminták” kisregionális konferencia  

 

5.2 JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény által szervezett rendezvények: 

 2017. december 5-én a többletkötelezettség vállalás terhére „Mikulásváró” délután a 

terápiában részesülő gyermekek és szüleik részére. 

 2018. március 6. - „Én már ezt is tudom” – a Jászberényi Tagintézmény szakmai napján 

való részvétel a jászfelsőszentgyörgyi óvodában. 

 2018. március 30. „Családi nap” a többletkötelezettség vállalás terhére a korai 

fejlesztésben részesülő gyermekek és családjaik részére. 

 

5.3 Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken részt vettünk: 

 EFOP 3.1.6-16 Pályázati nyitókonferencia, Szolnok 

 VII. Nyitott kapuk a logopédián- Budapest 

 Iskolaérettségről előadás tartása-Jászalsószentgyörgy óvoda   

 

6. Tanfelügyeleti eljárás 

Ssz. Szakember neve 

1. Önértékelési eljárás Szilák Zsófia 

 

7. Kapcsolatok 

7.1 Belső kapcsolatok: 
Jó kapcsolat a Fenntartóval, Főigazgatósággal, Megyei Szakértői Bizottsággal, JNSZMPSZ 

tagintézményeivel.  
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7.2 Külső kapcsolatok: 

Jó kapcsolat a partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévekhez hasonlóan nyitottak vagyunk 

minden intézményi kezdeményezésre, ami erősítheti, hatékonyabbá teheti 

munkakapcsolatunkat. Igyekszünk minél intenzívebb kapcsolatot kialakítani a járás nevelési-

oktatási intézményeivel.  

 

8. Eredmények 

8.1 Sikerek: 

 Intézményekkel való jó kapcsolat 

 A szakszolgálati feladatellátás zökkenőmentes biztosítása 

 Gyerekek lelkesedése, fejlődése 

 Szakmai fejlődés  

 Munkahelyen belüli pozitív légkör kialakítása és megtartása, kollégákkal való jó 

viszony ápolása 

 

8.2 Nehézségek: 

 A gyermekek szociális környezetéből eredő hátrányok 

 Eszközhiány (irodai eszközök, jó minőségű, foglalkozásokon használható eszközök: 

ceruzák, színesek stb.) 

 Magas ellátandó gyermek létszám 

 Szakemberhiány 

  

9. Vezetői belső ellenőrzés 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző vezető 

1 Tóthné Répási Anett Bartusné Major Ágnes 

2 Szilák Zsófia Bartusné Major Ágnes 

3 Papp Márta Bartusné Major Ágnes 

A tanév során a dokumentum ellenőrzés minden munkatársnál folyamatos. 

 

10. Egyéb  

 Az EFOP 3.1.6-16 pályázatban való részvétel 

 Aktív részvétel a megyei munkaközösségi foglalkozásokon 

 Aktív részvétel a Nevelési Tanácsadás Hete programsorozat tagintézményi 

megvalósításában (nyílt napok szervezése)  

 

 

VII.2 A JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény 

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény-igazgató 

 

1. Bevezetés 

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

1 szám alatt található.  A Jászberényi Járás 9 településének oktatási-nevelési intézménye részére 

biztosítunk szakszolgálati feladatellátást. Emellett munkatársaink a JNSZMPSZ Jászapáti 
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Tagintézményben ellátnak vezetői, szakértői bizottsági, logopédiai, gyógypedagógiai (korai 

fejlesztés), valamint gyógytestnevelői feladatokat.  

 

2. Személyi feltételek  

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Bartusné Major Ágnes tagintézmény-igazgató, 

logopédus 

2. Barna Nelli tagintézmény-igazgató 

helyettes, pszichológus 

3. Szebeni Viola pszichológus 

4. Béres Lászlóné gyógypedagógus 

5. Papp Márta Erzsébet konduktor 

6. Kméczik Róbert gyógypedagógus 

7. Rusvainé Seres Anita gyógypedagógus 

8. Preiningerné Seregi Ágnes logopédus 

9. Kutas Erna logopédus 

10. Pappné Szabó Gabriella logopédus 

11. Halasi-Bata Linda logopédus 

12. Szöllősi Boglárka gyógytestnevelő 

13. Panyi Csaba gyógytestnevelő 

14. Durucz Renáta ügyviteli alkalmazott 

15. Lajkó Györgyné kisegítő dolgozó 

16. Borbás-Pintér Anita GYES gyógypedagógus 

17. Kókainé Visnyei Viktória GYES logopédus 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Csuhajné Szabó Tünde mozgásterapeuta 

 

Óraszám felosztás szakemberekként 

Ssz. Név Korai SZB NT Log Teh Gyóte IsPs 

1. Bartusné Major Ágnes  2      

2. Barna Nelli  8 11     

3. Szebeni Viola  8 11+2 

mester 

 2   

4. Béres Lászlóné 14  3     

5. Papp Márta Erzsébet 8       

6. Kméczik Róbert  8 13     

7. Rusvainé Seres Anita  2 19     

8. Preiningerné Seregi 

Ágnes 

   21    

10. Kutas Erna    21    

11. Pappné Szabó Gabriella    21    

12. Halasi-Bata Linda    21    

13. Szöllősi Boglárka      21  

14. Panyi Csaba      21  
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15. Csuhajné Szabó Tünde 3       

 

3. Tárgyi feltételek  

Épületünk állapota régi, romló állagú, nem a szakszolgálat feladatainak ellátásához lett 

kialakítva. A szobák kicsik, mozgásfejlesztő foglalkozások megtartásakor korlátozza a meglévő 

fejlesztő eszközállomány használatát.  

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

laptop, valamint egy asztali számítógép használatára van jelenleg mód. Vizsgáló és terápiás 

eszközök rendelkezésre állnak, a 2017-es év végén kapott forrásból megfelelően tudtuk 

bővíteni a konduktív és a korai fejlesztés eszköz állományát. Rendezvény, előadás tartását, 

foglalkozások színesebbé tételét teszi lehetővé a digitális tábla beszerzése. 

 

4. Szakszolgálati alapfeladatok 

4.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés:  

2017/2018. tanév első félévében teljes körűen valósult meg a gyermekek korai fejlesztése, mind 

a heti óraszám, a fejlesztés tartalma és az ellátásba bevont szakemberek kompetenciáját illetően.  

2017. augusztustól a feladatellátásba bekapcsolódott 1 fő konduktor, így jelenleg két főállású 

szakember (gyógypedagógus és konduktor), valamint megbízási szerződéssel, egy fő 

mozgásterapeuta végez korai fejlesztést a tagintézményben, egy gyermek esetében 

bölcsődéjében, illetve külső helyszínen. A konduktor szakember alkalmazásával javultak 

személyi feltételeink: bővült szolgáltatási kínálatunk, hatékonyabban tudunk alkalmazkodni a 

kliensek valódi igényeihez, eredményesebben tud működni a „team around the child”. 

 

Ssz. Gyermek 

neve 

(iniciálé) 

Ellátás formája Vizsgálatot végző Óra-

szám 

Ellátás helyszíne 

Tanács

-adás 

fejlesztés Megyei 

SZB 

Járási 

SZB 

1. Sz.Sz.E.  fejlesztés Megyei 

SZB 

 heti 3 

óra 

Jászberényi 

Tagintézmény/a 

megbízott 

szakember által 

biztosított külső 

helyszínen 

2. V.I.  fejlesztés Megyei 

SZB 

 heti 2 

óra 

a megbízott 

szakember által 

biztosított külső 

helyszínen 

3. B.L.   fejlesztés Megyei 

SZB 

 heti 4 

óra 

Jászberényi 

Tagintézmény 

4. B.M.  fejlesztés Megyei 

SZB 

 heti 3 

óra 

Jászberényi 

Tagintézmény 

5. B.M.  fejlesztés Megyei 

SZB 

 heti 5 

óra 

Jászberényi 

Tagintézmény 

6. H.G.  fejlesztés Megyei 

SZB 

 heti 1 

óra 

Jászberényi 

Tagintézmény 

7. Cs.Z.   fejlesztés Megyei 

SZB 

 heti 4 

óra 

Jászberényi 

Tagintézmény 

8. B R  fejlesztés Megyei 

SZB 

 heti 2 

óra 

Jászberényi 

Tagintézmény 
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9. V T  fejlesztés Megyei 

SZB 

 heti 1 

óra 

Jászberényi 

Tagintézmény 

10. S E  fejlesztés Megyei 

SZB 

 heti 1 

óra 

Jászberényi 

Bölcsőde 

11. B M Tanács

adás 

  Járási 

SZB 

 Jászberényi 

Tagintézmény 

12. T N Tanács

adás 

  Járási 

SZB 

 Jászberényi 

Tagintézmény 

13. S B Tanács

adás 

  Járási 

SZB 

 Jászberényi 

Tagintézmény 

Még ellátatlan, várólistán van (korai): 3 fő 

 

4.2 Szakértői bizottsági tevékenység: 

A korábbi évekhez hasonlóan növekvő esetszámmal keresnek meg bennünket a nevelési-

oktatási intézmények gyermekeiket/tanulóikat érintő problémákkal. 

A felterjesztések többségét az oktatási intézmények kezdeményezték, a szülői felterjesztések 

száma elenyésző. A vizsgálatok alkalmával egyre nagyobb számban találkozhattunk összetett 

esetekkel. Sok volt az óvodás 3 ill. 5 év körüli gyermek fejlettségi vizsgálata, vélhetően az új 

logopédiai szűrővizsgálatoknak köszönhetően. Emiatt több komplex eset is volt, ahol a 

probléma összetettsége okán teamben kellett gondolkodnunk (gyógypedagógus-logopédus-

pszichológus). Sokszor nehéz eldönteni, hogy a felterjesztés mire irányul: magatartási probléma 

vagy tanulási nehézségek. 

 

Járási vizsgálatok  

száma 

Ebből 

 Ép (nincs 

beavatkozásra 

szükség) 

Helyi ellátásba vont* Továbbított a 

Megyei SZB-hez 

234 30 20 82 

 

Összes 

vizsgálat: 

továbbított megyei 

szakértői bizottság felé 

BTMN diagnózist 

kapott 
nem kapott diagnózist 

234 82 109 43 

 

Még nem kapott időpontot, várólistán van (szakértői): 13 fő 

 

4.3  Nevelési tanácsadás:  

A fejlesztő foglalkozások tartalma komplex részképesség fejlesztés. Az előző évek tapasztalatai 

alapján a foglalkozásokon iskola-előkészítés is történik. A kognitív képességek fejlesztése 

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

kialakítására is, ezáltal segítve a zökkenőmentes iskolakezdést a foglalkozásokra járó 

gyermekek számára. A pszichológusok munkája elsősorban a jászberényi járás 9 településén 

élő gyermekek egyéni pszichés gondozását és csoportos foglalkozásait, IQ vizsgálatokat (164 

fő), iskolai életmódra való alkalmassági vizsgálatokat (14 fő), valamint tájékoztatókat, 

előadásokat foglalt magában.  
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Ellátási forma 

képesség-

fejlesztés 

képességfejlesztési 

tanácsadás 

pszichológiai 

gondozás 

pszichológiai 

tanácsadás 

116 - 155 34 

 

Még ellátatlan, várólistán van (nevelési tanácsadás): 2 fő 

 

4.4 Logopédiai ellátás: 

Ezt az évet is változásokkal indítottuk, hiszen a „SZÓL-E?” szűrővizsgálat mellett idén a KOFA 

szűrés is bevezetésre került. Az év elején nagy kihívást jelentett számunkra a 

beszédfejlődésükben elmaradt gyermekek ellátása. Elmondhatjuk, hogy mind a vidéki, mind a 

városi óvodák gyermekei részére sikerült megszervezni a terápiát, melyet vidéken a gyermekek 

óvodájában, Jászberényben pedig a tagintézményben biztosítottunk.   

 

Ellátási forma 

Szűrés Részletes vizsgálat Tanácsadás Gondozás 

483 275 10 309 

 

Még ellátatlan, várólistán van (logopédiai ellátás): 0 fő 

 

4.5 Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelési feladatellátás a 2017/2018. tanévtől kezdődően került megszervezésre a 

Jászberényi Járásban. Az indulás nem volt zökkenőmentes, de tanév végére örömmel 

tapasztaltuk, hogy munkánkat a szülők, nevelési-oktatási intézmények megelégedésére 

végeztük, az együttműködés a gyermekorvosokkal, védőnőkkel gyümölcsözőbbé vált, bár ezen 

a téren van még tenni való.  

 

Ellátás helyszíne Tanuló létszám Ellátási óraszám 

Gróf Apponyi A Ált. Isk. és AMI 14 8 

JÁI Bercsényi M Ált. Isk. Tagintézménye 16 7 

Nagyboldogasszony Kéttanny. Kat. Ált. Isk. 13 8 

Szent István Sport Ált. Isk. és Gimnázium 19 10 

JÁI Székely M Ált. Isk. Tagintézménye 8 3 

JÁI Bozóky János Általános Iskolai 

Tagintézmény, Jászdózsa 

23 6 

Összesen: 83 42 

 

Gyógytestnevelési ellátásban a gyermekek többnyire heti 2 alkalommal részesülnek. 

Még ellátatlan, várólistán van (gyógytestnevelés): 40 fő 

A Lehel Vezér Gimnáziumban helyhiány miatt eddig nem valósulhatott meg az ellátás. 

 

4.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja: 

A pedagógusokkal és a szülőkkel többször történt telefonos és személyes konzultáció. Ketten 

önismereti csoportba járnak tagintézményünkbe, valamint a Hamza Múzeum rajz szakkörére, 

mivel további tanulmányaikat is a képzőművészet terén akarják folytatni. A 

múzeumpedagógussal is történt konzultáció az esetükben. 
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Ellátás helyszíne Bevont pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgálatok 

száma 

Ellátási óraszám 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

6 - heti 2 

 

Még ellátatlan, várólistán van (kiemelten tehetséges): 0 fő 

 

4.7 Óvoda-iskolapszichológiai ellátás (rövid leírás+tábla): 

Ellátás helyszíne Bevont pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgálatok 

száma 

Ellátási 

óraszám 

- - - - 

 

Még ellátatlan, várólistán van (óvoda-iskolapszichológiai ellátás): - fő 

 

5. Szakmai programok 

5.1 JNSZMPSZ rendezvények: 

 A JNSZMPSZ tanévnyitó értekezleten való részvétel 2017. szeptemberben Szolnokon.  

 Szakmai napon való részvétel 2017. szeptemberében a JNSZMPSZ és a FMPSZ közös 

szervezésében (Szolnok). 

 A JNSZMPSZ Félévi értekezlet 

 „Pedagógiai Szakszolgálatok Hete” nyitókonferencia 

 „Szövésminták” – Kisregionális konferencia a „Nevelési Tanácsadás éve” program 

keretében 

 

5.2 JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény által szervezett rendezvények: 

 Műhelyfoglalkozás: „Út az iskolaérettségig” beszélgetés az iskolaérettségről –

Jászberény, Angyalkert Óvoda  

 Műhelyfoglalkozás: „Gyakori problémák a tanórán”- Konzultáció pedagógusokkal-

Pusztamonostor 

 Műhelyfoglalkozás: „Normatív krízisek a családban” -Jászberény városi Könyvtár 

 Műhelyfoglalkozás: „Logopédiai ellátás folyamata a pedagógia szakszolgálatban a 

jogszabályi változások tükrében”- Angyalkert óvoda 

 Többletkötelezettség vállalás: „Mikulásváró” délelőtt a nevelési tanácsadásban részesülő 

gyermekek részére 

 Többletkötelezettség vállalás: Csapatépítés Tarisznyás Műhelyben, Gyermeknap a 

Mimóza Játszóházban 

 Nevelési Tanácsadás Éve: „Én már ezt is tudom” –szakmai nap a jászfelsőszentgyörgyi 

óvodában 

 Nevelési Tanácsadás Éve: Fejlesztőeszköz-bemutató a Jászárokszállási Városi 

Óvodában 2018. március 05.  

 

5.3 Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken részt vettünk: 

 Nemzeti Pedagógus Kar-Pedagógiai Szakszolgálati Tagozat Szakmai Nap Budapest  

 Szakmai műhely – a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Korai Munkaközösségének 

szakmai programja a „Pedagógiai Szakszolgálatok Hete” rendezvénysorozat keretében 
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 „Pedagógusok felkészítése a minősítésre” című képzésen való részvétel (Szolnok, 

Gyermekváros u.)  

 Intézménylátogatás a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadás 

Munkaközösségének meghívására: 2017. november-Székesfehérvár 

 Kende Hanna Gyermekpszichodráma Egyesület „Értékek mentén – módszertani 

újdonságok a gyermekpszichodrámában” által Gyermekpszichodráma Találkozó 

workshoppal.  

 Coping mindfullness-a szorongás legyőzhető! című konferencián Kamasz kriksz-kraksz 

workshop vezetése (Szebeni Viola), Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárd 

 A gyermekvédelmi hálózattal történő ágazatközi együttműködés során előadás tartása a 

Jászárokszállási Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében. 

 Az anyanyelv-elsajátítás folyamata 3 éves kor után, 2018. május 24., ELTE 

Bölcsészettudományi Kar, Budapest, Múzeum krt. 4/A 

 EFOP.3.1.6-16 Pályázati projektnyitó konferencia 

 VII. Nyitott kapuk a logopédián- konferencia, Budapest 

 A Magyar Tudomány Ünnepe „Oknyomozó Tudomány” programsorozat keretében 

megrendezésre kerülő PETŐ-NAPI konferencián való részvétel 

 

6. Továbbképzések  

Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés helyszíne 

Kutas Erna szakvizsga megszerzése Eszterházy Károly Egyetem, 

Eger 

Rusvainé Seres Anita szakvizsga megszerzése Eszterházy Károly Egyetem, 

Eger 

 

7. Tanfelügyeleti eljárás 

Ssz. Szakember neve 

1. Szebeni Viola önértékelési eljárás 

2. Kutas Erna önértékelési eljárás 

3. Béres Lászlóné önértékelési eljárás 

 

8. Kapcsolatok 

8.1 Belső kapcsolatok: 

 Jó kapcsolat a Fenntartóval, Főigazgatósággal, Megyei Szakértői Bizottsággal, 

JNSZMPSZ tagintézményeivel.  

 

8.2 Külső kapcsolatok: 
Jó kapcsolat a partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévekhez hasonlóan nyitottak vagyunk 

minden intézményi kezdeményezésre, ami erősítheti, hatékonyabbá teheti 

munkakapcsolatunkat. Igyekszünk minél intenzívebb kapcsolatot kialakítani a járás nevelési-

oktatási intézményeivel.  

A gyerekek minél hatékonyabb ellátása érdekében külső kapcsolatépítés történt a Jászberényi 

Városi Könyvtárral, a Hamza Múzeummal valamint a jászárokszállási Tarisznyás 

Műhellyel. 
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9. Eredmények 

9.1 Sikerek: 

 A munkatervben előirányzott tevékenységek megvalósulása 

 Több kolléga kihasználta a szakmai napját a szakmai fejlődést segítő programokra 

 Nevelési-oktatásai intézményekkel gyümölcsöző kapcsolat alakulása 

 Pszichodráma csoportok lehetősége 

 Bővülő, összetartó alkalmazotti közösség 

 Gyógytestnevelési feladatellátás beindulása 

 

9.2 Nehézségek: 

 Magas ellátandó esetszám 

 INYR 

 Helyhiány 

 Informatikai eszközök hiánya 

 A pszichológiai terápiás munkáról a hangsúly kezd áttevődni a gyors konzultációra, 

tanácsadásra 

 

10. Vezetői belső ellenőrzés 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző vezető 

1. Barna Nelli  Bartusné Major Ágnes 

2. Halasi-Bata Linda  Bartusné Major Ágnes 

3. Papp Márta Bartusné Major Ágnes 

4. Szöllősi Boglárka Bartusné Major Ágnes 

5. Szebeni Viola Bartusné Major Ágnes 

 

A tanév során a dokumentum ellenőrzés minden munkatársnál folyamatos. 

 

11. Egyéb 

Nagyon fontosnak tartjuk a tagintézményünkben folyó „csapatmunkát”. A közös gondolkodás, 

az egymás segítése szakmailag minden kollégát inspirál, előrevisz. Az intézményünkben heti 

rendszerességgel tartott teamek nagyon hasznosak számunkra. 

Tagintézményünkben két kolléga megyei munkaközösség vezetői feladatot lát el, illetve 

minden kolléga, egy-egy szakszolgálati terület munkaközösségében tevékenykedik, az ott 

elhangzottakról minden esetben tájékoztatják a kollégákat.  

A tanév során négy logopédus hallgató sikeres, hatékony szakmai gyakorlatvezetése valósult 

meg.  

Részt veszünk az EFOP 3.1.6-16 pályázat megvalósításában.  
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VII.3 A JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-igazgató 

 

1. Bevezetés 

A Karcagi Tagintézmény jelentős humánerőforrás fejlesztéssel és az előző tanévekhez 

viszonyítva ideálisabb tárgyi feltételekkel kezdhette meg munkáját a 2017/18-as tanévben. A 

szakmai közösségbe öt új kolléga érkezett tanév elejére: pszichológus, viselkedéselemző, 

gyógypedagógus, tehetségfejlesztő koordinátor, fejlesztő pedagógus kezdte meg munkáját a 

tagintézményben. A kibővült szakmai kollektíva eredményes együttműködéssel valósította 

meg a tanév feladatait.  

 

2. Személyi feltételek   

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Zsoldos Erzsébet oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai 

tanár, szakvizsgázott pedagógus, okleveles gyógypedagógus 

2. Kunné Monoki 

Andrea 

oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus 

3.  Marsi Noémi óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus 

4.  Takács Mónika viselkedéselemző, óvodapedagógus 

5.  Murvai Szilvia tanulásban akadályozottak tanára - szomatopedagógus 

terapeuta, speciális pedagógia szakos tanár, szakpedagógus 

6.  Kacsándi Bernadett gyógypedagógus – tanulásban akadályozottak szakos 

gyógypedagógiai tanár 

7.  Vargáné Kerti 

Anikó 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája 

szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus 

8.  Pergéné Deli 

Katalin 

oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, 

szakvizsgázott gyógypedagógus  

9.  Illyésné Nagy Olga gyógytestnevelő, szakvizsgázott pedagógus  

10.  Szele Éva óvodapedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája 

szakos gyógypedagógia tanár, pszichopedagógia szakos 

tanár, szakvizsgázott pedagógus 

11.  Orosz Máténé tehetség koordinátor – szakvizsgázott pedagógus 

12.  Szabó Andrea Judit 

– jelenleg GYES-en 

pszichológus 

13.  Patócs Petra – 

alkalmazása 2018. 

03. 08-án megszűnt 

pszichológus 

14.  Molnárné Kovács 

Ildikó 

munkakör: szakszolgálati titkár 

15.  Czinege Edit munkakör: takarító 
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Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Tóth Péterné oligofrénpedagógia-logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus 

2. Toldiné Tölgyvári Rita oligofrénpedagógia-logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott 

gyógypedagógus, okleveles gyógypedagógus  

3. Szendrei Orsolya gyógypedagógus logopédia szakirányon és 

szomatopedagógia szakirányon 

4. Kun Marianna gyógytestnevelő 

5. Keserű Sándor gyógytestnevelő 

 

Óraszám felosztás szakemberekként 

Ssz. Név Korai SZB NT Log Teh Gyóte IsPs 

1. Zsoldos Erzsébet  2  2    

2. Kunné Monoki Andrea  10 11     

3. Marsi Noémi   21     

4. Takács Mónika  16 5     

5. Murvai Szilvia 11 4 6     

6. Kacsándi Bernadett  10 11     

7. Vargáné Kerti Anikó 19  2     

8. Pergéné Deli Katalin    21    

9. Illyésné Nagy Olga      21  

10. Szele Éva 21       

11. Orosz Máténé     21   

12. Patócs Petra – 

alkalmazása 2018. 03. 08-

án megszűnt 

 4 17     

 

3. Tárgyi feltételek  

A tagintézmény a 2017/2018. tanévben is az előző éveknek megfelelően két telephelyen 

működik.  

Az ügyviteli telephelyen a szakszolgálat helyiségei megfelelő feltételt biztosítanak a magas 

szintű szakmai munka végzése mellett a szülők és a gyermekek szakszolgálatban várakozással 

töltött idejének kellemes, kényelmes eltöltéséhez. Az előző évekhez képest kibővült szakmai 

eszközparkkal, azonban elhasználódott, hiányos berendezéssel, szegényes informatikai 

eszközparkkal rendelkezünk. Az első félév végén lehetőségünk nyílt újabb szakmai eszközök 

beszerzésére, mellyel a szakértői bizottság vizsgálati eszközkészletét bővítettük. Megoldódott 

a takarításhoz szükséges hibás, működésképtelen berendezések, eszközök cseréje, pótlása. A 

vezetői szobába új szőnyeg és sötétítő függöny, a tárgyaló helyiségbe új szőnyeg került. Az 

esztétikusabb, kellemesebb környezet hozzájárul a pozitív munkahelyi hangulat erősödéséhez. 

Egy magánszemély adománya által tovább fejlődött a korai fejlesztés eszközparkja. 
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A gyógytestnevelés telephely egy általános iskolával közös használatban lévő kisebb épületben 

található. A régi típusú épületben kevésbé ideális körülmények között, hiányos, elhasználódott 

eszközkészlettel működik a gyógytestnevelés. 

 

4. Szakszolgálati alapfeladatok 

4.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés: 

A szakterületen 3 főállású gyógypedagógus 39 gyermeket látott el, kibővült a szakmai 

kompetenciakör, óraadó szakember alkalmazása nélkül valósult meg a szakmai munka.  

Az ellátás helyszínei: Tagintézmény telephelye és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Fogyatékosok Otthona. Az előző tanévben bevezetett előgondozás a bekerülő, új gyermekek 

esetében folytatódott, eredményesnek mutatkozik. A Tiszafüredi Járásból két gyermek számára 

biztosítottunk a mozgásfejlesztő foglalkozásokat. 

 

Ssz. Gyermek 

neve 

Ellátás formája Vizsgálatot végző Óra-

szám 

Ellátás 

helyszíne Tanács

-adás 

fejlesztés Megyei, 

országos 

SZB 

Járási 

SZB 

1. BA  x x  5 
Karcagi 

Tagintézmény 

2. CD  x  x 1 
Karcagi 

Tagintézmény 

3. DL  x x  1 
Karcagi 

Tagintézmény 

4. JK  x x  2 
Karcagi 

Tagintézmény 

5. KB  x x  3 
Karcagi 

Tagintézmény 

6. KKF  x x  3 
Karcagi 

Tagintézmény 

7. MKN  x x  1 
Karcagi 

Tagintézmény 

8. ONCs  x x  3 
Karcagi 

Tagintézmény 

9. SJ  x x  2 
Karcagi 

Tagintézmény 

10. TDzs  x x  1 
Karcagi 

Tagintézmény 

11. VVH  x x  1 
Karcagi 

Tagintézmény 

12. BB  x x  1 
Karcagi 

Tagintézmény 

13. BG  x x  1 
Karcagi 

Tagintézmény 

14. FB  x x  1 
Karcagi 

Tagintézmény 

15. BMM  x x  1 
Karcagi 

Tagintézmény 
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16. KNE  x  x 1 
Karcagi 

Tagintézmény 

17. TZ  x x  2 
Karcagi 

Tagintézmény 

18. BNK  x x  1 
„Gólyafészek” 

Otthon 

19. BS  x x  1 
„Gólyafészek” 

Otthon 

20. BZs  x x  3 
„Gólyafészek” 

Otthon 

21. FR  x x  2 
„Gólyafészek” 

Otthon 

22. FE  x x  2 
„Gólyafészek” 

Otthon 

23. FLB  x x  5 
„Gólyafészek” 

Otthon 

24. KAD  x x  3 
„Gólyafészek” 

Otthon 

25. LI  x x  1 
„Gólyafészek” 

Otthon 

26. MZs  x x  5 
„Gólyafészek” 

Otthon 

27. MCs  x x  1 
„Gólyafészek” 

Otthon 

28. NAI  x x  1 
„Gólyafészek” 

Otthon 

29. NBB  x x  2 
„Gólyafészek” 

Otthon 

30. RTJ  x x  3 
„Gólyafészek” 

Otthon 

31. SH  x x  1 
„Gólyafészek” 

Otthon 

32. SSz  x x  5 
„Gólyafészek” 

Otthon 

33. SF  x x  6 
„Gólyafészek” 

Otthon 

34. SzM  x x  1 
„Gólyafészek” 

Otthon 

35. TCsM  x x  2 
„Gólyafészek” 

Otthon 

36. VGyI  x x  6 
„Gólyafészek” 

Otthon 

37. ZsG  x x  2 
„Gólyafészek” 

Otthon 

38. BE  x x  1 
„Gólyafészek” 

Otthon 

Összesen:     85  
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„Gólyafészek” Otthon: JNSZM Fogyatékosok Otthona 

 

Még ellátatlan, várólistán van (korai): 0 fő 

 

4.2 Szakértői bizottsági tevékenység: 

Az új kollégák gyorsan alkalmazkodtak a helyi szokásokhoz, a protokollok alkalmazása 

zökkenőmentesen valósult meg. Ebben a tanévben kifejezetten értékes dokumentumok, 

adatbázisok kerültek elkészítésre, melyek jól hasznosíthatók a napi rutinban. Az ellenőrzések 

pozitív eredményt mutattak, a belső szabályozásban előírt határidők betartása azonban nem volt 

mindig sikeres, a jogszabályban meghatározott időkereteket ennek ellenére sikerült tartani. A 

tanév elején nehezen tervezhető a vizsgálatok éves száma, típusa, emiatt a nyári időszakban 

külső segítség bevonása válik szükségessé. Nehezen koordinálható és nagy terhet ró a 

kollégákra a több alkalom alatt megvalósuló vizsgálatok sora, ami a szakemberhiány miatt 

fordul elő. 

 

Járási vizsgálatok 

száma 

Ebből 

 Ép  

(nincs beavatkozásra 

szükség) 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-hez 

263 53 fő 133 fő 37 fő 

 

*nem tartalmazza a korai fejlesztésbe vont gyermekek adatait 

 

Még nem kapott időpontot, várólistán van: 56 fő 

 

4.3  Nevelési tanácsadás:  

Munkatervünkben a tanév kiemelt feladataként szerepelt a „Nevelési tanácsadás éve” megyei 

szakmai programsorozathoz történő kapcsolódás, ezáltal a nevelési tanácsadás nívójának 

emelése, szélesebb körben való megismertetése. Szakmai programjaink szervezése, valamint a 

szakterületi munkafolyamatok megvalósítása során e terület hangsúlyozottabb figyelmet 

kapott. 

Kiemelt sikernek tekintjük első regionális rendezvényünk, a Karcagi Regionális Szakszolgálati 

Konferencia megvalósítását, melyet a Kunhegyesi és a Tiszafüredi Tagintézményekkel közösen 

rendeztünk. 

A mindennapi tevékenységek területén jelentős esetszám növekedés jellemezte a tanévet a 

humánerőforrás fejlesztésnek köszönhetően. Komoly nehézséget jelent azonban, hogy a 

második félévben a távozó pszichológus helyére nem sikerült új szakembert felvenni, így a 

második félévben a pszichológiai ellátást tagintézményünk nem tudja biztosítani. 

 

Ellátási forma 

képesség-

fejlesztés 

képességfejlesztési 

tanácsadás 

pszichológiai 

gondozás 

pszichológiai 

tanácsadás 

147 86 20 5 

 

Még ellátatlan, várólistán van (nevelési tanácsadás): 14 fő (pszichológiai ellátás) 
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4.4 Logopédiai ellátás: 

A logopédiai ellátás szakmai munkájának koordinálása, a szakterületi munkacsoport 

megszervezése a tanévkezdést megelőző személyi változás miatt nem volt zökkenőmentes, de 

sikerült megoldani. 

A logopédiai ellátást egy főállású logopédus, a tagintézmény-igazgató 2 órában és három 

óraadó kolléga 25 órában biztosítja a Járás intézményeiben. A munkatervnek megfelelően a 

folyamatosan végzett és az ütemezett feladatok megvalósultak. Kiemelt feladatként kezeltük a 

3 évesek szűrővizsgálatának beépítését gyakorlatunkba, melynek lebonyolítása a nevelési 

tanácsadásban dolgozó kollégák segítségével történt. A karcagi szülők egyre inkább 

megszokják, hogy tagintézményünkben a logopédia ellátás ambuláns formában valósul meg. 

Mivel az óvodai intézmény az iskolára készülő gyerekeket csak a délutáni órákban engedte el 

logopédiai foglalkozásra, jó lehetőség nyílt arra, hogy a délelőtti foglalkozásokat a 

nyelvfejlődési késésű 3 éves gyermekek és szüleik vegyék igénybe.  

 

Ellátási forma 

Szűrés* Részletes vizsgálat Tanácsadás Gondozás 

847 155 8 155 

 

* KOFA-III: 453 fő; SZÓL-E?: 394 fő 

 

Még ellátatlan, várólistán van (logopédiai ellátás): 188 fő 

 

4.5 Gyógytestnevelés:  

 A munkatervben meghatározott folyamatosan és ütemezetten végzett feladatok az első 

félévben megvalósultak, három szakmai team foglalkozás került megszervezésre. 

 A Járásban két településen, Karcagon és Kisújszálláson, 5 helyszínen, összesen egy 

főállású és két óraadó szakember (5 órában) tartja a gyógytestnevelés órákat. 

 A megyei gyógytestnevelés munkaközösség bemutató órával egybekötött kihelyezett 

foglalkozást tartott Tagintézményünkben, melyet Illyésné Nagy Olga gyógytestnevelő 

tartott. 

Ellátás helyszíne Tanuló létszám Ellátási óraszám 

Karcag, Szentannai Sámuel Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

10 fő 2/hét 

Kisújszállás, Illéssy Sándor Baptista 

Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 

5 fő 3/hét 

Karcag, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas 

György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola 

8 fő 3/hét 

Karcag, Gyógytestnevelés telephely, 

Városudvar 1. 

Akácliget Fürdő, 26 fő (a 88 főből) gyógyúszás  

88 fő 16/hét 

2/hét 

Összesen:  111 fő 26 óra 

 

Még ellátatlan, várólistán van: 0 fő 

 

4.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja: 

 A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása koordinátori tevékenységkör 

bevezetése újdonság, egyben nagy kihívás volt a tanév során. 
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 A Járás minden általános iskolájában személyes kapcsolatfelvétel történt az intézmény 

igazgatójával és a tehetséggondozásért felelős pedagógussal, tagintézmény-igazgatói és 

tehetségkoordinátori tájékoztató formájában valósult meg az új feladat bemutatása. 

 A tanévkezdéshez képest jelentős késéssel, az ősz folyamán a munkaközösségi 

foglalkozásokon megtörtént a koordinátori tevékenységek közös értelmezése, 

egységesítése, a sablon-dokumentumok elkészítése. A gyermekekkel végzett szakmai 

munka ezt követően, november végén indult.  

 Az intézmények részéről beérkezett igények áttekintése után a szűrések folyamatosan 

valósulnak meg. A pedagógusok számára biztosított konzultáció is megkezdődött, a 

visszajelzések pozitívak. 

 Az önismereti csoportok beindítása tolódik a következő tanévre a későbbi indulás miatt. 

 A kimeneti mérések néhány év múlva, a most szűrt tanulók esetében tudnak 

megvalósulni. 

 

Ellátás helyszíne Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgálatok 

száma 

Ellátási 

óraszámx 

Kunmadaras 4 fő 54  30 

Karcag, Kováts Mihály Ált. Isk. 3 fő 35  30 

Kisújszállás Arany Ref. Ált Isk. 7 fő 36  40 

Karcag, Szent Pál Marista Ált. Isk. 4 fő 39  50 

Karcag, Arany János Ált. Isk. 2fő 10 15 

Összesen:  20 fő 174 165 
x: Ellátási óraszám: Az iskola tanulóinak szűrésére és a pedagógusok konzultációjára fordított 

összes óraszámot tartalmazza. 

 

Még ellátatlan, várólistán van: 0 fő 

 

5. Szakmai programok 

5.1 JNSZMPSZ rendezvények:  

Ssz. Rendezvény neve Rendezvény 

időpontja 

Résztvevő kollégák 

1. Szakmai nap a Fejér Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálattal 

2017. 09. 08. Zsoldos Erzsébet 

2.  Játékos módszerek gyógytestnevelés 

órán 

2017. 09.30. Illyésné Nagy Olga 

 Az IQ tesztek és a kognitív 

részképességek kapcsolata /Mészáros 

Andrea előadása/ a szakértői 

munkaközösségi foglalkozáson 

2018. 02. 08. Zsoldos Erzsébet, Kunné 

Monoki Andrea, Kacsándi 

Bernadett, Takács Mónika, 

Murvai Szilvia 

3. Szakszolgálatok hete - nyitó 

konferencia 

2018.03.02. Zsoldos Erzsébet, Orosz 

Máténé, Murva Szilvia, 

Vargáné Kerti Anikó, Patócs 

Petra, Takács Mónika, 

Kunné Monoki Andrea, 

Kacsándi Bernadett, Marsi 

Noémi, 
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4. Tehetségnap - Tiszafüredi 

Tagintézmény 

EFOP 3.1.6. pályázat 

2018.05.11. Zsoldos Erzsébet, Orosz 

Máténé, Kacsándi Bernadett 

5.  Belső tudásmegosztás: Az 

augmentatív és alternatív 

kommunikáció (AAK) a súlyos, 

halmozott fogyatékossággal élők 

kommunikációs eszköze, lehetősége – 

MSZB, Szolnok  

EFOP 3.1.6. pályázat 

2018. 05. 14. Szele Éva, Vargáné Kerti 

Anikó 

6. Belső tudásmegosztás: Viselkedési 

skálák, kérdőívek bemutatása, 

alkalmazási lehetőségek a vizsgálatok 

során – MSZB, Szolnok 

EFOP 3.1.6. pályázat 

2018. 05. 22. Takács Mónika 

7. Belső tudásmegosztás: Az aktivitás és 

figyelemzavar vizsgálatára alkalmas új 

vizsgálóeljárások bemutatása – 

MSZB, Szolnok 

EFOP 3.1.6. pályázat 

2018. 05. 28. Takács Mónika 

8. Belső tudásmegosztás: Autistáknak 

készült napirendi kártyák bemutatása, 

alkalmazási lehetőségek a vizsgálatok 

során – MSZB, Szolnok 

EFOP 3.1.6. pályázat 

2018. 06. 04. Szele Éva 

9. Belső tudásmegosztás: Babzsák 

fejlesztőprogram bemutatása – MSZB, 

Szolnok 

EFOP 3.1.6. pályázat 

2018. 06. 11. Szele Éva, Vargáné Kerti 

Anikó, Murvai Szilvia 

 

5.2 JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény által szervezett rendezvények: 

Ssz. Rendezvény neve Rendezvény 

időpontja 

Résztvevő kollégák 

1. „Játékos kavalkád”családi nap korai 

fejlesztésben részesülő gyermekek 

családjai részére – Tagintézményi 

szakmai nap 

2017. 10. 09. Murva Szilvia, Szele Éva, 

Vargáné Kerti Anikó, 

Illyésné Nagy Olga, Patócs 

Petra, Takács Mónika, 

Kunné Monoki Andrea, 

Kacsándi Bernadett, Pergéné 

Deli Katalin, Marsi Noémi, 

Zsoldos Erzsébet 

2.  Belső műhelyfoglalkozás - A nevelési 

tanácsadás és a logopédiai ellátás 

kapcsolódási pontjai I. 

„Nevelési tanácsadás éve” programja 

2017. 10. 13. Kacsándi Bernadett, 

Murva Szilvia, Vargáné 

Kerti Anikó, Patócs Petra, 

Takács Mónika, Kunné 

Monoki Andrea, Pergéné 

Deli Katalin, Marsi Noémi, 

Zsoldos Erzsébet 
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3. A korai fejlesztés megyei 

munkaközösség kihelyezett 

munkaközösségi foglalkozása – 

szakmai nap 

2017. 10. 26. Murva Szilvia, Szele Éva, 

Vargáné Kerti Anikó, 

Zsoldos Erzsébet 

4. Belső műhelyfoglalkozás – A 

mozgásfejlesztés szerepe a nevelési 

tanácsadás és a logopédiai ellátás 

területén „Nevelési tanácsadás éve” 

programja 

2018. 03. 06. Zsoldos Erzsébet, Murva 

Szilvia, Vargáné Kerti 

Anikó, Takács Mónika, 

Kunné Monoki Andrea, 

Kacsándi Bernadett, Pergéné 

Deli Katalin, Marsi Noémi 

5. „Beszéljünk közös nyelvet” – 

ágazatközi konferencia 

2018. 05. 08. Zsoldos Erzsébet, Murva 

Szilvia, Vargáné Kerti 

Anikó, Szele Éva, Takács 

Mónika, Kunné Monoki 

Andrea, Kacsándi Bernadett, 

Pergéné Deli Katalin, Marsi 

Noémi 

6.  Regionális Szakszolgálati Konferencia 

– Karcag 

„Nevelési tanácsadás éve” programja 

 

2018. 05. 17. Zsoldos Erzsébet, Orosz 

Máténé, Murva Szilvia, 

Szele Éva, Vargáné Kerti 

Anikó, Illyésné Nagy Olga, 

Takács Mónika, Kunné 

Monoki Andrea, Kacsándi 

Bernadett, Pergéné Deli 

Katalin, Marsi Noémi 

7. „Vízimanók” Korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek családi és 

terápiás napja 

EFOP 3.1.6. pályázat 

2018. 06. 05. Illyésné Nagy Olga, Murva 

Szilvia, Szele Éva, Vargáné 

Kerti Anikó 

8.  „Kalandvár” – nyílt szakmai nap 

EFOP 3.1.6. pályázat 

2018. 06. 06. Zsoldos Erzsébet, Vargáné 

Kerti Anikó, Illyésné Nagy 

Olga, Takács Mónika, 

Kunné Monoki Andrea, 

Kacsándi Bernadett, Pergéné 

Deli Katalin, Marsi Noémi 

 

5.3 Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken részt vettünk: 

Ssz. Rendezvény neve Rendezvény 

időpontja 

Résztvevő kollégák 

1. „Múlt és jelen” 25 éves a Kádas 

György EGYMI Szakiskolai képzése 

2017. 11. 06. Vargáné Kerti Anikó 

2. Országos Gyógytestnevelés 

Konferencia 

2017. 09. 25. Illyésné Nagy Olga 

3. 30 éves a Kádas György EGYMI 

Óvodája 

2017. 11. 24. Vargáné Kerti Anikó 

4.  Vizuális terápia az óvodában - Kótaj 2018. 05. 28. Vargáné Kerti Anikó, Orosz 

Máténé 
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5. MÁS-NAP, Kisújszállás 2018. 05. 28. Vargáné Kerti Anikó, 

Murvai Szilvia 

 

6. Továbbképzések: 

Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés helyszíne 

Illyésné Nagy Olga Kosárpalánta Budapest, Alkotás u. 64. 

Illyésné Nagy Olga Gimnastik bot alkalmazása 

gyógytestnevelés órán 

Szolnok, Tisza park 1. 

Orosz Máténé Önismereti-

személyiségfejlesztő tréneri 

munka alapjai 

Szeghalom 

Orosz Máténé Tehetségesek motiválása Szolnok 

Orosz Máténé Játékra fel! Online 

Zsoldos Erzsébet, Kunné 

Monoki Andrea 

3DM-H Karcag 

 

7. Tanfelügyeleti eljárás 

Ssz. Szakember neve 

1. Zsoldos Erzsébet 

 

8. Kapcsolatok 

8.1 Belső kapcsolatok: 

 Eredményes együttműködés valósult meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

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

Főigazgatóságával.  

 A munkatervben kiemelt célként szerepel a kibővült közösségben egy együttműködésen 

alapuló, kölcsönösen aktív belső szakmai kapcsolatrendszer kialakítása, az újonnan 

érkező kollégák segítése. A vezetői segítségnyújtáson kívül ez eredményesen 

megvalósult a munkacsoportokban történő aktív szakmai támogatás valamint szakember-

szakember kooperáció formájában. 

 A Tiszafüredi Járásból két gyermek számára biztosítjuk a mozgásfejlesztő 

foglalkozásokat korai fejlesztés keretében, a szakemberek team munkában 

együttműködnek a Tiszafüredi Tagintézmény gyógypedagógusával. 

 A tehetséggondozó koordinátor az óraszámának felét a Törökszentmiklósi 

Tagintézményben tölti, így a munkaszervezés és a szakmai munka tartalmi elemeinek 

egyeztetése tekintetében is kialakult az együttműködés a két tagintézmény között. 

 Patócs Petra pszichológus gyakornok szakmai mentora Szabó Anita a Szolnoki 

Tagintézmény pszichológusa volt. Tartalmas, szakmai elméleti és gyakorlati kérdéseket 

és területeket érintő mentorálási folyamat valósult meg az első félévben. 

 Takács Mónika viselkedésemző mentora Csíkné Gábli Erika, a Fegyverneki Telephely 

pszichológusa, aki az intelligencia vizsgálatok értékelésével és a pszichológiai vizsgálati 

vélemények megfogalmazásával kapcsolatos segítséget nyújt a kolléganőnek. Szakmai 

konzultáció, hospitálás mellett a vizsgálati vélemények ellenőrzése valósul meg. 

 

8.2 Külső kapcsolatok: 

Külső kapcsolati partnereink esetében az együttműködés folyamatos erősítésére törekszünk, 

ami évről-évre eredményekkel jár. Sikerként éljük meg a pozitív visszajelzéseket és az 
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ügymenetek egyszerűsödését, mely a hatékonyabb kommunikáció, kiépített-bejáratott 

munkafolyamatok eredménye. 

 Óvodai Intézmények a Karcagi Járásban 

 Általános Iskolák a Karcagi Járásban 

 Középiskolák a Karcagi Járásban 

 Bölcsődék a Karcagi Járásban 

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

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala 

 Szociális Szolgáltató Központ  

 Körzeti és kórházi gyermekorvosok 

 Védőnői Szolgálat 

 Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Karcagi tagintézménye 

 

9. Eredmények 

9.1 Sikerek: 

 Együttműködő belső szakmai kapcsolatrendszer kiépítése, az új kollégák eredményes 

segítése. 

 A humánerőforrás fejlesztés egyik első eredménye a nevelési tanácsadás esetszámának 

jelentős emelkedése. 

 A kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátása koordinációjának beindítása, 

megszervezése a Járás általános iskoláiban; a pozitív visszajelzések igazolják az ellátás 

szükségességét. 

 Rendezvényeink magas szakmai színvonalúak, sikeresek, ezáltal a Tagintézmény 

ismertsége és elismertsége is növekszik. 

 Magánszemély adománya. 

 Aktív szülői támogatások és pozitív visszajelzések a fejlesztő foglalkozások 

eredményességéről több ellátási területen. 

 A gyógyúszás továbbra is sikeres és kedvelt foglalkoztatási forma a gyógytestnevelés 

órákra járó tanulók körében. 

 A szakértői bizottsági tevékenységben folyamatos eszközkészlet bővülés, a gyakorlatban 

jól hasznosítható segédanyag a részképességek vizsgálatához. 

 A logopédiai ellátás területén bár szakemberhiánnyal küzdünk, de jó munkaszervezéssel 

sikerült eleget tennünk minden kötelezően elvégzendő feladatunknak. 

 A „Gólyafészek” Otthonnal hatékonyabb az együttműködés, pozitív visszajelzéseket 

kapunk a munkaszervezésünkre és a fejlesztés eredményességére vonatkozóan, valamint 

az intézmény vezetői és alkalmazottai támogatják az otthonban lakó gyermekek 

rendezvényeinken való részvételét. 

 A Gólyafészek Otthonban dolgozó gyógypedagógusok számára biztosítottá vált a 

munkaruha. 

 A partnerintézmények pedagógusaival egyre tartalmasabb, kölcsönösen együttműködő a 

kapcsolat, könnyebb az órarendek egyeztetése, több tanító/óvónő kér tanácsot probléma 

orientáltan (inklúziós nevelés, integráció, órai differenciálás), illetve irányítja hozzánk a 

tanulókat/gyermekeket. 

 Magas szakmai színvonalat képviselő megyei munkaközösségi foglalkozások, jól 

működő tudásmegosztás, gyakorlatban hasznosítható ismeretek átadása. 

 Az EFOP 3.1.6. pályázat kedvező elbírálása. 
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9.2 Nehézségek: 

 Szakemberhiány (pszichológus, logopédus). 

 A továbbtanuló kollégák magas száma (ami, a szakértői bizottsági vizsgálatok ütemezése, 

elmaradt fejlesztő órák, tagintézményi és egyéb programok szervezése, azokon való 

részvétel terén jelent nehézséget). 

 INYR vezetése. 

 A második félévben távozó pszichológus helyére nem sikerült szakembert felvennünk, 

így nem tudjuk biztosítani a nevelési tanácsadás keretében a pszichológiai ellátást. 

 A gyógytestnevelés eszközkészlete szegényes, elhasználódott. 

 A tehetséges tanulók ellátásának koordinátori tevékenysége késői indulása miatt nem 

maradt idő és kapacitás a tehetségazonosítási feladtok elvégzésére, valamint az 

önismereti csoportok beindítására, pedig az intézmények igénylik ezeket a 

szolgáltatásokat. 

 A logopédiai szűréseket az egész járásban egy logopédus szervezi: az előkészítés, a 

logisztikai háttérmunka, a feldolgozás, az adattárolás megvalósítása jelentős leterhelést 

jelent a mindennapi tevékenységek mellett.  

 A vidéki ellátási helyszíneken a fejlesztő foglalkozások nem minden esetben történnek 

ideális körülmények között, nehezített és kevésbé eredményes a szülőkkel történő 

kapcsolattartás. 

 Az EFOP 3.1.6. pályázat későbbi indulása miatt jelentős többletmunkát kívánt a 

megvalósítás áttervezése, átstrukturálása és a folyamatosan változó szabályozás. Komoly 

nehézséget jelent a megvalósításban, hogy a pályázat megírásához, a tervezéshez képest 

jelentősen változtak a feltételek, szabályzatok, így a programokat nem a tervezett 

feltételek mellett, hanem a jelenlegi szabályozás által meghatározott feltételek mellett kell 

megvalósítani. 

 

10. Vezetői belső ellenőrzés 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző 

vezető 

1. Kunné Monoki Andrea Zsoldos Erzsébet 

2. Kacsándi Bernadett Zsoldos Erzsébet 

3. Murvai Szilvia Zsoldos Erzsébet 

4. Marsi Noémi Zsoldos Erzsébet 

5. Vargáné Kerti Anikó Zsoldos Erzsébet 

6. Szele Éva Zsoldos Erzsébet 

7. Pergéné Deli Katalin Zsoldos Erzsébet 

8. Takács Mónika Zsoldos Erzsébet 

9. Illyésné Nagy Olga Zsoldos Erzsébet 

10. Orosz Máténé Zsoldos Erzsébet 

11. Patócs Petra – alkalmazása 2018. 03. 08-án megszűnt Zsoldos Erzsébet 

12. Tóth Péterné – mb. szerződéssel foglalkoztatva Zsoldos Erzsébet 

13. Szendrei Orsolya – mb. szerződéssel foglalkoztatva Zsoldos Erzsébet 

14. Kun Mariann – mb. szerződéssel foglalkoztatva Zsoldos Erzsébet 

15. Keserű Sándor – mb. szerződéssel foglalkoztatva Zsoldos Erzsébet 

16. Toldiné Tölgyvári Rita – mb. szerződéssel foglalkoztatva Zsoldos Erzsébet 
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11. Egyéb 

11.1 Önértékelés: 

Ssz. Szakember neve Időpont 

1. Illyésné Nagy Olga 2017. november 13. 

2.  Kacsándi Bernadett 2017. november 14. 

3. Vargáné Kerti Anikó 2018. február 8. 

 

11.2 Képzéseken résztvevő szakalkalmazottak a Tagintézményből: 

Ssz Továbbtanuló 

kolléga neve 

Képzés típusa  Képző intézmény  Hányadik éves? 

1. Kacsándi 

Bernadett 

gyógypedagógus 

szakvizsga 

ELTE Bárczi G. 

Gyógyped. Kar 

 2. éves (passzív 

félév, halasztott) 

2. Takács Mónika Tanácsadás és 

iskolapszichológia 

DE –BTK 

Pszichológiai Intézet 

1. éves  

3. Marsi Noémi gyógypedagógiai 

alapképzés (logopédia 

szakirány – tervezett) 

ELTE Bárczi G. 

Gyógyped. Kar 

1. éves 

 

12. EFOP 3.1.6. Pályázati projekt megvalósítása: 

A pályázati projekt négy hónapos késéssel, ezért jelentős többletfeladatot igénylő 

átszervezéssel, újratervezéssel indult. A pályázat programelemek megvalósítása során több 

nehézségbe ütköztünk. A kezdeteknél a pontos instrukciók hiánya miatt néhány tevékenység 

elindításának ideje csúszott a tervezetthez képest. A tervezés és előkészítés nagy odafigyelést, 

precizitást igényel, különösen amiatt, hogy kollégáink pénzügyi ismeretei- végzettségükből 

adódóan- nem kellően megalapozottak az ilyen irányú feladatokhoz-, ugyanez jellemzi a 

beszámoló leadását is, ahol szintén szükséges a pénzügyi alapfogalmak ismerete és némi 

jártasság az elszámolási mechanizmusban. A kollégák megosztják egymás között a feladatokat 

és a korábbi pályázati elemek alapján szerzett tapasztalatokat, hogy megkönnyítsék az 

értelmezést és a feladatvégzést. Tovább nehezíti mindezeket az, hogy folyamatosan változnak 

a projektmenedzsmenttől érkező előírások (leadási formátum, kötelező nyomtatvány, kitöltési 

forma…) és sokszor csak a rengeteg elvégzett munka után érkezik meg az ellenkező utasítás, 

ami felborítja a rendet vagy szükségtelennek ítéli az előző munkát. Munkatársaink még nem 

kapták meg a megbízási szerződések és a munkaköri leírások módosítását. Kénytelenek voltunk 

úgy megvalósítani több pályázati elemet, hogy nem érkezett meg hozzá az igényelt anyag 

(színes ceruza, festék, irodaszer…). Ezeket pótolnunk kellett, illetve változtatásra 

kényszerültünk egyes indikátor programok tartalmi megvalósításában. Bizonytalanságot jelent 

a képzések nyári ütemezése is, melyek időpontja még ismeretlen. 

 

13. Megvalósult és folyamatban lévő pályázati programok, tevékenységek:  

 „Beszéljünk közös nyelvet” ágazatközi konferencia 

 Segédanyag gyógytestnevelésre járó tanulók részére 

 Hátrányos helyzetű tanulók mentorálása 

 Pályakezdő logopédus kolléga mentorálása 

 „Vízimanók” Korai fejlesztésben részesülő gyermekek családi és terápiás napja 

 „Kalandvár” – nyílt szakmai nap 
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VII.4 A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény  

Zsidóné Kádár Terézia 

mb. tagintézmény-igazgató 

 

 

1. Bevezetés  
Tagintézményünk a 2017/18-as tanévet új telephelyen, a Hajnal u. 3. alatt kezdte meg. A 

nyárvégi költözés után, a szépen felújított volt óvoda épületében, új lendülettel kezdtünk 

dolgozni. Augusztusban egy gyógypedagógus kolléganő is érkezett szakszolgálatunkhoz, így 

személyi állományunk is bővült. 

 

2. Személyi feltételek 

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Szabó Zoltánné gyógypedagógus- értelmileg és tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szak 

2. Tóthné Babó Szilvia gyógypedagógus- értelmileg és tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szak 

3. Zsidóné Kádár Terézia gyógypedagógus -tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szak; tehetségfejlesztő tanár 

4.  Nagy Szabina gimnáziumi érettségi 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Rajna Jánosné oligofrénpedagógia-logopédia 

2. Ecsekiné Moldvai Julianna oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár, nyelv- és beszédfejlesztő, 

szakvizsgázott pedagógus 

3. Magyarné Erdei Márta nyelv- és beszédfejlesztő;  

abszolvált logopédus 

4. Benics Kálmánné Tóth Eszter pszichológus 

5. Vighné Károlyi Katalin pszichológus 

6. Sághy Judit gyógytestnevelő tanár 

 

Óraadó munkatársak 

Név Végzettség 

Csíkné Gábli Erika – havi 18 óra pszichológus 

Tóth Judit – heti 5 óra gyógypedagógus 

 

Óraszám felosztás szakemberekként 

Ssz. Név Korai SZB NT Log Teh Gyóte IsPs 

1. Szabó Zoltánné 4 2 15 - - - - 

2. Tóthné Babó Szilvia 3 6/8 9 - 2 - - 

3. Zsidóné Kádár 

Terézia 

- 4 - - - - - 

4. Rajna Jánosné 1 - - 5 - - - 
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5. Ecsekiné Moldvai 

Julianna 

- - - decemberig4 

januártól 8 

- - - 

6. Magyarné Erdei 

Márta 

- - - 5 - - - 

7. Benics Kálmánné 

Tóth Eszter 

- - havi 

15 

- - - - 

8. Vighné Károlyi 

Katalin 

- - 4 - 2 - - 

9. Sághy Judit - - - - - 3 - 

 

3. Tárgyi feltételek  
A tagintézmény új telephelyén 6 helyiség áll rendelkezésünkre. A volt óvoda épülete kívülről 

még vakolásra vár, azonban belülről szépen felújították és átalakították, így téve alkalmassá a 

szakszolgálati feladatellátásnak. Meglévő bútorainkat előző helyünkről elhozhattuk, azonban a 

jóval tágasabb szobákban ezek kevésnek bizonyultak. Ezért az óvoda számunkra otthagyott 

régebbi bútorait saját eszközeinkkel és munkánkkal (bútorok tapétázása, székek kárpitozása 

stb.) önerőből újítottuk fel. Állapotuk így elfogadható és illeszkedik a kialakított környezetbe. 

Az év végi beszerzés során új íróasztalokat, óvodás és tárgyaló székeket vásárolhattunk, 

pelenkázó szekrényt kaptunk, ami nagymértékben javította felszereltségünket. A tanév során 

elromlott a villanybojlerünk, kilyukadt egy radiátor valamint a korszerűtlen fűtéssel és a 

gázkazánnal is sok problémánk volt. Nehézséget jelent, hogy nem sikerült egyetlen helyi 

vállalkozóval sem karbantartási szerződést kötnünk, így a felmerülő problémák megoldása 

gyakran sok szervezést és utánajárást igényel. A jó idő beköszöntével a hatalmas udvar rendben 

tartása (fűnyírás, gallyazás) is legalább kéthetenkénti feladat, ami saját szakember híján szintén 

nehézség.  

Terápiás eszközeink szintén az év végi beszerzés során bővültek tovább. Az óvodás korosztály 

pszichológiai vizsgálatához kaptunk tesztet (WPPSI), illetve a nevelési tanácsadás és a korai 

fejlesztés területein használható fejlesztő játékokat és eszközöket. A városi önkormányzat két 

asztali számítógépet is rendelkezésünkre bocsájtott, azonban mindkét gép elavult, régi és 

nagyon lassan dolgozik. Használatukkal azonban felszabadult egy laptop, amit a kollégák 

bármikor használhatnak. Tavasszal a Tankerületi Központ jóvoltából egy interaktív táblát 

kaptunk, amit projektor helyett is kiválóan tudunk használni rendezvényeinken. A beköltözés 

után sok problémánk volt a telefon és internet szolgáltatással. Fél évig dolgoztunk internet 

nélkül, ami nagyban megnehezítette mindennapi munkánkat.  

A szakszolgálat helyiségeiben a dekorációt az évszakok változását követve és a nagyobb 

ünnepekhez igazodva rendszeresen aktualizáljuk, amihez jelentős segítséget nyújt 

közfoglalkoztatott munkatársunk.  

 

4. Szakszolgálati alapfeladatok 

4.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés:  

A korai fejlesztés komplex gyógypedagógiai területén 2 gyógypedagógus kolléganő dolgozik. 

A tanév során heti 7 órában, júniustól egy új gyermekkel bővülve heti 9 órában. 2 gyermek 

logopédiai fejlesztését (beszédindítás) is végezzük, heti 2 órában. A mozgásfejlesztést 

szakember hiánya miatt együttműködési megállapodás keretében tudjuk biztosítani. 3 gyermek 

esetében a JNSZM PSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény, 1 gyermeket pedig a Tiszafüredi 

Tagintézmény lát el. 1 kisgyermek bölcsődés, ezért az ő ellátása a Tiszaroffi Bölcsődével kötött 

megállapodás alapján, a lakóhelyén lévő intézményben valósul meg. 1 gyermek 

mozgásfejlesztését a Karcagi Tagintézmény biztosította volna, azonban a gondviselő nem 

vállalta az ezzel járó utazást. Az ellátás megszervezése sok esetben nehézséget jelent. Sajnos a 
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gyerekek betegség és egyéb ok miatt sokat hiányoznak, ami fejlődésüket nagymértékben 

hátráltatja. Problémát jelent a szakember hiányzása miatt elmaradt foglalkozások pótlása is, 

mert a kötött órarend miatt ez csak délután valósítható meg. Az önös érdekű elvárások miatt 

több esetben nehéz a szülővel az órarendet egyeztetni és elfogadtatni, ami a tanév során 

többször órarend változtatást is generált.  

 

Ssz. Gyermek 

neve 

Ellátás formája Vizsgálatot 

végző 

Óra-

szám 

Ellátás helyszíne 

Tanács

-adás 

fejlesztés Megyei, 

országos 

SZB 

Járási 

SZB 

1. V. R.  komplex 

gyógypeda

gógia 

mozgás  

X  2 

 

1 

Kunhegyes 

 

Törökszentmiklós 

2. M.R.  komplex 

gyógypeda

gógia 

 

 

mozgás 

X  2 

 

Kunhegyes 

A Karcagra 

szervezett 

mozgásfejlesztést 

nem fogadta el, 

intenzív terápián 

vesz részt 

időnként 

Debrecenben 

3. P.Sz.  komplex 

gyógypeda

gógia 

 

X  1 együttműködési 

megállapodás 

keretében 

Tiszaroff 

Bölcsődében 

4. R.B.  logopédiai X  1 Kunhegyes 

5. T.L.  komplex 

gyógypeda

gógia 

mozgás 

X  1 

 

1 

Kunhegyes 

 

Törökszentmiklós 

6. T.H.  komplex 

gyógypeda

gógia 

mozgás 

X  1 

 

1 

Kunhegyes 

 

Törökszentmiklós 

7. B.B.  komplex 

gyógypeda

gógia 

logopédia 

mozgás 

X  2 

 

1 

1 

Kunhegyes 

 

Kunhegyes 

Tiszafüred 

8. R.V   X   Korai fejlesztése 

2017. október 2-

án lezárult. 

 

Még ellátatlan, várólistán van (korai): 0 fő 
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4.2 Szakértői bizottsági tevékenység: 
A szakértői vizsgálatokat 3 gyógypedagógus, heti 12/14órában és egy óraadó pszichológus havi 

18 órában végzi. A kontrollvizsgálatok többnyire a munkatervben ütemezett időterv szerint 

valósultak meg, melyek mellett a folyamatosan érkező alapvizsgálatokat is elvégeztük a 

törvényességi keretek megtartásával. A tanév során problémát jelentett a vizsgálati kérelmek 

hiányos kitöltése, illetve hogy a kliensek nem mindig érkeztek be az első vizsgálati időpontban. 

A vizsgálatok tervezésénél odafigyeltünk a behívások összehangolására, hogy minél ritkábban 

kerüljön sor kiegészítő vizsgálatok elvégzésére. Azonban a pszichológus kolléganő korlátozott 

vizsgálati ideje miatt tanév végére jelentősen megnőtt a kiegészítő pszichológiai vizsgálatok 

száma, ami nehezíti a diagnosztikus munkát. Június hónapban több alkalommal szerveztünk 

Tiszaburán helyszíni vizsgálatokat, megelőzve ezzel a közigazgatási eljárások lefolytatását. 

 

Járási vizsgálatok száma Ebből 

 Ép (nincs 

beavatkozásra 

szükség) 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-hez 

144 felterjesztés  

64 alapvizsgálat 

74 kontrollvizsgálat –

(ebből 5 fő elköltözött) 

6 iskolaérettségi vizsgálat 

1 fő 10 fő (pszichológiai 

megsegítés) 

52 fő 

*ne tartalmazza a korai fejlesztésbe vont gyermekek adatait 

 

Még nem kapott időpontot, várólistán van (szakértői): 21 fő (5 fő alapvizsgálat; 7 fő kontroll; 

9 fő csak pszichológiai vizsgálatra vár) 

 

4.3  Nevelési tanácsadás: 

A nevelési tanácsadáson belül a pszichológiai ellátást két megbízási szerződéssel dolgozó 

pszichológus havi 31 órában végezte, a prevenciós ellátást 2 főállású és egy óraadó 

gyógypedagógus heti 28 órában. A pszichológusok egyéni terápiában 49 főt gondoztak. A 

gyógypedagógusok a járás összes óvodájában biztosítani tudták a prevenciós ellátást a 

nagycsoportosok részére. A szakemberek minden esetben törekedtek a pedagógusokkal és a 

szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására, ami nagymértékben segítette a terápiás munkát. 

 

Ellátási forma 

képesség-fejlesztés képességfejlesztési 

tanácsadás 

pszichológiai 

gondozás 

pszichológiai 

tanácsadás 

Kunhegyes: 24 fő     - 49 fő - 

Abádszalók: 30 fő - - - 

Tomajmonostora: 16 

fő 

- - - 

Tiszabura: 52 fő - - - 

Tiszaroff: 15 fő - - - 

Tiszagyenda: 4 fő - - - 

Összesen: 141 db 

 

Még ellátatlan, várólistán van (nevelési tanácsadás): 11 fő (pszichológia) 
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4.4 Logopédiai ellátás: 

Tagintézményünkben szakember hiány miatt megbízási szerződéssel dolgozó logopédusokkal 

látjuk el ezt a szakfeladatot, akik a tanév során heti 16 órában végeztek terápiás ellátást a járás 

óvodáiban. Az Abádszalóki Tagóvodákban az intézmény saját logopédus szakembere látja el a 

gyerekeket. A 2017/18-as tanév előkészítése a júniusban elvégzett Szól-e? szűrések 

lebonyolításával megtörtént, azonban a terápiák megkezdését késleltette a szűréskor hiányzók, 

valamint az újonnan érkezők szűrésének pótlása és a kiegészítő vizsgálatok elvégzése. A 

gyermekek logopédiai foglalkozásokra való beosztása ezek eredményei alapján történt. Az 

óvodások szívesen jártak a foglalkozásokra, és mindenkinél tapasztalható volt kisebb-nagyobb 

mértékű pozitív változás. Az artikulációs hibák javításán túl, a szakemberek a foglalkozásokon 

igyekeztek korrigálni a nyelvi fejlettségbeli és az olvasás- íráskészültségbeli elmaradásokat is. 

 

Ellátási forma 

Szűrés Részletes 

vizsgálat 

Tanácsadás Gondozás 

Kunhegyes:          18 fő 18 fő - 16 fő 

Tomajmonostora: 16 fő 10 fő - 10 fő 

Tiszabura:            41 fő 23 fő - 23 fő 

Abádszalók:         41 fő 23 fő - 23 fő 

Tiszaroff:             11 fő 9 fő - 9 fő 

Tiszagyenda:         8 fő 6 fő - 6 fő 

Összesen: 135 89 87 

 

Még ellátatlan, várólistán van (logopédiai ellátás): 0 fő 

 

4.5 Gyógytestnevelés: 

Ellátási körzetünkben csak egy intézmény (Tomajmonostora) jelezte gyógytestnevelés igényét, 

amit az ott dolgozó gyógytestnevelő lát el megbízási szerződés keretében 3 órában 11 tanulót.  

A tanulók zömében felső tagozatosak, kisebb létszámban vannak alsós tanulók. 

Betegségcsoportok szerint kisebb arányban fordulnak elő ortopédiai esetek. Ezen belül 

legnagyobb számban előforduló betegségek: hanyag tartás, alsó végtag deformitás, pesplanus. 

Nagyobb számban vannak belgyógyászati esetek: kóros kövérség, cukorbetegség. A 

gyógytestnevelés órák délutáni időpontokban kerültek megszervezésre a tornaterem 

túlterheltsége miatt. Az intézmény eszközrendszere a gyógytestnevelés órák tekintetében 

kielégítő. A tanulók a gyógytestnevelés órákon rendszeresen részt vesznek. Hiányzásaik 

betegségekből adódnak, melyet orvosi igazolással igazolni tudnak.  

 

Ellátás helyszíne Tanuló létszám Ellátási óraszám 

Tomajmonostorai Általános 

Iskola 

5324 Tomajmonostora, 

Széchenyi út 59. 

11 fő 3óra/ hét 

 

 

Még ellátatlan, várólistán van (gyógytestnevelés): 0 fő 
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4.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja: 

Az idei tanévben a protokoll szerinti feladatok közül az önismereti csoport szervezését tudtuk 

megvalósítani. Heti 2 órában, 11 felső tagozatos tanulónak tartottuk páros csoportvezetéssel a 

megbízási szerződéssel dolgozó pszichológus és a gyógypedagógus kolléganő bevonásával.  

 

Ellátás helyszíne Bevont pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgálato

k száma 

Ellátási 

óraszám 

JNSZMPSZ 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 

(Kunhegyes, Hajnal u. 

3.) 

2 fő  

- 1 fő 

gyógypedagógus,  

- 1 fő pszichológus 

- 

önismereti csoport 

11 fő részvételével 

2 óra/hét 

             Még ellátatlan, várólistán van (kiemelten tehetséges): 0 fő 

 

5. Szakmai programok 

5.1 JNSZMPSZ rendezvények:  

 2017. 09.08.: Szakmai nap a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal 

 2017. 09.12.: Tanévnyitó értekezlet 

 2017.10.10.: JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény a Nevelési Tanácsadás Évének 

keretében szervezett közös Szakmai Nap 

 2018.03.02.: JNSZMPSZ Főigazgatóság - Pedagógiai Szakszolgálatok Hete nyitó 

konferenciája 

 2018. 03.09.: JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény- „Mesetár” című rendezvény 

 2018.05.17.: JNSZMPSZ Karcagi, Tiszafüredi és Kunhegyesi Tagintézmény közös 

rendezésével – Regionális konferencia  

 2018.05.-06. JNSZMPSZ –Székhelyintézmény EFOP keretében belső tudásmegosztások 

 

5.2 JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény által szervezett rendezvények: 

 2018.02.19.: Nevelési Tanácsadás Éve kapcsán rendezett műhelyfoglalkozás az 

iskolaérettségről óvodapedagógusok részére. 

 2018.03.05.-03.09.: Óvodai nyílt prevenciós foglalkozások a járás óvodáiban 

 2018.03.07.: Nevelési Tanácsadás Éve kapcsán Pedagógiai Szakszolgálatok Hete 

keretében a JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézményével közösen: Játék és eszközkészítő 

börze 

 2018.04.24.: Nevelési Tanácsadás Éve kapcsán Szülői fórum az iskolaérettségről 

 2018.05.23.: Szülői tájékoztató fórum az Abádszalóki óvodában 

 2018.05.29.: Eger Szalaparti EGYMI – Szakmai Nap 

 

5.3 Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken részt vettünk: 

 2017.10.12.: Kunhegyesi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – Séta az egészségért 

 2017.10.17.: Kunhegyesi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Szakmaközi Tanácskozás 

 2017.12.01.: Kunhegyesi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – Esetkonferencia 

 2018.02.14.: Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás Abádszalóki 

Remény Gondozási Központja Abádszalóki Szakmai Egysége Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat – Jelzőrendszeri konferencia 

 2018.02.26.: Önkormányzati ülés- tájékoztatóaz általános iskolai felvételi körzetekről 
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 2018.02.21.: Kunhegyesi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – Jelzőrendszeri 

konferencia 

 2018.02.26.: Tiszaburai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – Jelzőrendszeri konferencia 

 2018.03.21.: Szolnoki Tankerületi Központ- EFOP 3.1.6 Nyitó konferencia 

 2018.03.22.: Szolnoki Liget Úti EGYMI – Gyógypedagógiai Szakmai Konferencia 

 2018.04.16.: Kunhegyesi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Szakmaközi Tanácskozás 

 2018.05.24.: Kunhegyes Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Fórum  

  

6. Továbbképzések 

Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés helyszíne 

Zsidóné Kádár Terézia WISC-IV képzés 

(EFOP3.1.6) 

Miskolc 

 

7. Minősítő vizsga / eljárás 

Tagintézményünkben az idei tanévben nem volt. 

 

8. Tanfelügyeleti eljárás 

Ssz. Szakember neve 

1. Zsidóné Kádár Terézia – vezetői önértékelés 

 

9. Kapcsolatok 

9.1 Belső kapcsolatok: 

 JNSZPSZ Főigazgatósága, Székhelyintézmény és Tagintézményei 

 JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény (közös rendezvények) 

 JNSZMPSZ munkaközösségei  

 

9.2 Külső kapcsolatok: 

 Kunhegyes járás oktatási intézményei 

 Kunhegyes járás Gyermekjóléti Szolgálatai, Védőnői Szolgálatok 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala 

 Kunhegyes Város Önkormányzata 

 

10. Eredmények 

10.1 Sikerek: 

 az új épületbe történő beköltözés, az esztétikus, otthonos belső és külső környezet 

kialakítása 

 sikeres szakmai programok, rendezvények 

 társintézményekkel való rendszeres kapcsolattartás, egymás rendezvényeinek látogatása 

 a kliensek, a szülők, valamint a pedagógusok pozitív visszajelzései 

 jó munkahelyi légkör, egymás szakmai segítése 

 kollégák közötti jó szakmai kapcsolat 

 a vezetői ellenőrzések pozitív megállapításai 

 

10.2 Nehézségek: 

 internet hiánya (több mint 6 hónapig) 

 az épület és berendezéseinek, valamint az udvar karbantartása 

 szakemberek hiánya (pszichológus, logopédus, tehetségfejlesztő) 
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 a főállású szakembereknek több szakterületen (3-4) kell dolgoznia, ami a kettős 

dokumentáció vezetése miatt nagyon megterhelő 

 a korai fejlesztés szervezése, ellátása a szülők hozzáállása miatt 

 papíralapú dokumentáció és INYR párhuzamos vezetése, illetve az internet hiánya miatt 

az INYR pótlása 

 EFOP 3.1.6 pályázat kapcsán felmerülő nehézségek 

 

11. Vezetői belső ellenőrzés 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző 

vezető 

1. Szabó Zoltánné 

(dokumentáció, hospitálás) 

Zsidóné Kádár Terézia 

2. Tóthné Babó Szilvia  

(dokumentáció, hospitálás) 

Zsidóné Kádár Terézia 

3. Tóth Judit (dokumentáció) Zsidóné Kádár Terézia 

4. Benics Kálmánné (dokumentáció) Zsidóné Kádár Terézia 

5. Víghné Károlyi Katalin (dokumentáció) Zsidóné Kádár Terézia 

6. Sághy Judit (dokumentáció) Zsidóné Kádár Terézia 

7. Ecsekiné Moldvai Julianna (dokumentáció) Zsidóné Kádár Terézia 

8. Rajna Jánosné (dokumentáció) Zsidóné Kádár Terézia 

9. Magyarné Erdei Márta (dokumentáció) Zsidóné Kádár Terézia 

10. Zsidóné Kádár Terézia Kovácsné Bögödi Beáta 

 

12. Összegzés 
Az idei tanév is mozgalmasan, tele kihívásokkal és sok feladattal, de számos szakmai sikerrel 

telt. A költözés miatt már a kezdet sem volt könnyű, hiszen előző ügyviteli helyünket még alig 

„laktuk be” máris az új épületben kellett ismét berendezkednünk. A meglévő csekély 

mennyiségű és használt bútorok önerőből történő felújítása és az épület szépítése mellett, talán 

a legnagyobb nehézséget mégis az internet hiánya jelentette. Szomorúan kellett tudomásul 

vennünk, hogy az augusztusban elindított folyamat, még januárban sem hozott eredményt, így 

munkaidő után, otthonról kellett azokat a dolgokat intéznünk, amit internet hiányában-

munkaidőben nem sikerült. Ez a több hónapig (6 hó) elhúzódó probléma rányomta bélyegét az 

első félévi munkánkra, megnehezítve az információáramlást és a kapcsolattartást, valamint az 

INYR vezetését is. A sok probléma mellett azonban kárpótolt bennünket, hogy a hozzánk 

érkező kliensek, szülők, gyerekek, vendégek és a megbízási szerződéssel dolgozó kollégák is 

jól érzik magukat nálunk, szeretnek hozzánk járni. A „Nevelési tanácsadás éve” programjai 

kapcsán igyekeztünk nyitni az óvónők, szülők felé egyaránt. A munkatervben vállalt 

feladatokat és céljainkat a humánerőforrás hiány ellenére is sikerült megvalósítanunk. A 

főállású pszichológus hiányát sajnos több szakterületen is éreztük, úgy a terápiás munka, mint 

a szakértői bizottsági tevékenység terén. Sajnos a körültekintő tervezés ellenére, több esetben 

elcsúsztak a vizsgálatok és csak kiegészítő pszichológiai vizsgálatokkal tudtuk befejezni a 

folyamatot. A szakember hiány mellett sok nehézséget jelentett az EFOP 3.1.6 pályázat 

elindítása, a programok megvalósítása, dokumentálása. Itt három egymással összefüggő, több 

hónapon átívelő gyerek-szülő-család rendezvényen vagyunk túl. A záró rendezvény (Családi 

nap) után a megvalósítás során felmerült nehézségek ellenére elmondhatjuk, hogy a gyerekektől 

és a szülőktől kapott sok pozitív visszajelzés alapján megérte, hiszen a programok a kiváló 

szakmai munka nyomán elérték a kitűzött célt. Úgy vélem, hogy a közösen átélt sikereknek és 

nehézségeknek azért közösségformáló ereje is van. Összetartó kis csapat vagyunk, próbálunk 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2017/2018. tanév  111 

 
 

mindent a pozitív oldalról megközelíteni és az együtt átélt élményekből, szakmai sikerekből a 

mindennapok során töltekezni.  

 

 

     

VII.5 A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény  

Imréné Cselóczki Andrea 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. Bevezetés  

A Jász-Nagykun-Szolnok 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. A 

jelenlegi feltételek ezt nem teszik lehetővé. 

 

Tagintézményünk ellátási körzetébe az alábbi települések tartoznak: Cibakháza, Cserkeszőlő, 

Csépa, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, 

Tiszasas 

 

2. Személyi feltételek   

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1.  Deli Gabriella Tanulásban akadályozottak, szomatopedagógiai 

szakos gyógypedagógus, DSZIT terapeuta 

2.  Fazekas-Dávid Dóra pszichológus 

3.  Gál Nóra Végzős Logopédia Szakos Hallgató, Tanító, 

fejlesztőpedagógus 

4.  Ghyczy Tamás gyógypedagógus-logopédus 

5.  Hatvani Rózsa gyógytestnevelő, tanító, alapozó terapeuta 

6.  Herbályné Prunyek Éva középiskolai érettségi 

7.  Imréné Cselóczki Andrea szakvizsgázott gyógypedagógus 

8.  Kovács Dóra pszichológus 

9.  Szaszkóné Gala Katalin gyógypedagógus-logopédus 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Kulikné Kósa Sára gyógypedagógus: oligofrén pedagógia, siketek és 

nagyothallók, látásfogyatékosok és logopédia  

2. Makóné Szabadkai Erzsébet szakvizsgázott gyógypedagógus: oligofrénpedagógia, 

pszichopedagógia, autizmusspektrumzavarok 

pedagógiája szakos 

3. Engelné Martók Ildikó értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár 
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4. Vincze Béla gyógytestnevelő, tanár 

5. Bandula Helén gyógytornász 

5. Csík János gyógytestnevelő, tanító 

6. Kozák Katalin gyógytestnevelő, tanító 

7. Boros Pál gyógytestnevelő, tanító 

8. Kis Péterné gyógytestnevelő, tanító 

9.  Lázárné Kiss Edit gyógytestnevelő, tanító 

 

 

Óraszám felosztás szakemberekként 

Ssz. Név Korai SZB NT Log Teh Gyóte IsPs 

1. Deli Gabriella 15 6      

2. Fazekas-Dávid Dóra  10 11     

3. Gál Nóra    20    

4. Ghyczy Tamás    21    

5. Hatvani Rózsa      21  

6. Imréné Cselóczki Andrea  4      

7. Kovács Dóra  10 11     

8. Szaszkóné Gala Katalin  4  17    

 

3. Tárgyi feltételek  

Két működési helyünk van: 

3.1 Iratkezelő telephely:  Tiszaföldvár, Malom út 1. II. emelet 

Tárgyi feltételeink jelen tanévben ismételten javultak. Decemberben elsősorban bútorok 

beszerzése valósult meg. Itt szinte minden helység biztosított a szakszolgálat működéséhez. 

Legnagyobb problémánk az informatikai eszközök terén van. Egy asztali gép és egy laptop áll 

rendelkezésre. A használtan kapott asztali számítógép február óta nem működik. Az internettel 

szintén egyre több a probléma. 

 

3.2 Telephely: Kunszentmárton, Kölcsey utca 7. 

Kunszentmártonban a helyzet változatlan, még mindig a 47 m2-es alapterületű piaci épületben 

vagyunk, ahol a korai fejlesztést nem tudjuk biztosítani. A helyiségekhez mérten megfelelő 

eszközökkel rendelkezünk addig, még nem kezdődik aktívan a három éves gyermekek 

logopédiai ellátása. 

 

4. Szakszolgálati alapfeladatok 

4.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés:  

A tanévben folyamatosan változott a gyermekek létszáma, cserélődött a klientúra. A 

felülvizsgálati felterjesztések megtörténtek. Rendszeresen partnerként konzultálunk egyes 

esetekben, a korai komplex ellátás érdekében. Nagyon megnehezíti munkánkat, az, hogy csak 

a Tiszaföldvári telephelyen van lehetőség az ellátásra. Tiszaföldváron a korai ellátás 

körülményei a téli időszakban megfelelőek, a terem kialakítása hatékonyabbá, teljesebbé, 

könnyebbé tette az ellátást. Sajnos a jó idő beköszöntével mivel 2. emeleti a terem ismét 

problémákba ütközünk, a teremben állandósult egy közel 30 fok feletti hőmérséklet, ami nem 

alkalmas pici, egészségügyi problémákkal küzdő kisbabák nyári időben történő ellátására. Erre 

kell megfelelő intézkedést tennünk, hiszen a korai fejlesztés nyáron nem szünetelhet.  
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Ssz. Gyermek 

neve 

(iniciálé) 

Ellátás formája Vizsgálatot végző Óra-

szám 

Ellátás 

helyszíne Tanács-

adás 

fejlesztés Megyei 

SZB 

Járási 

SZB 

1. A.F.  X X  2 Tiszaföldvár 

2. N.M.  X  X 1 Tiszaföldvár 

3. O.H.  X Országos 

Hallás Szb. 

 4 Tiszaföldvár 

4. S. M.  X X  3 Tiszaföldvár, 

Szentes. 

5. L.D.  X X  2 Tiszaföldvár 

6. L.A.  X  X 2 Tiszaföldvár 

7.  B. L. A.  X X  2 Tiszaföldvár 

8.  B.M.  X X  2 Tiszaföldvár 

9. K.L.  X X  2 Tiszaföldvár 

10. K.R.  X  X 1 Tiszaföldvár 

11. G.A.  X  X 1 Tiszaföldvár 

12. G.G.  X X  2 Tiszaföldvár 

13. S.M.  X X  2 Tiszaföldvár 

14. B.L.  X X  2 Tiszaföldvár 

 

4.2 Szakértői bizottsági tevékenység:  

A tankerületi szakértői bizottság munkáját a törvényi szabályozásnak megfelelően végeztük. 

Talán ezen a területen volt a legnagyobb szükség az összefogásra. A vizsgálatok nagy része a 

kunszentmártoni és a tiszaföldvári telephelyeinken valósultak meg. Helyszíni vizsgálatokat 

Csépán és Öcsödön végeztünk.   

Az iskolaérettségi vizsgálatok terén továbbra is probléma, hogy az intézmények késve küldik a 

kérelmeket, valamint hogy az iskolaérettség kérdése mellett sok esetben a sajátos nevelési igény 

megállapítására irányuló vizsgálatokat kezdeményeznek (pl: autizmus, beszédfogyatékosság, 

hiperaktivitás). Fontosnak tartjuk, hogy a következő tanév előkészítésénél ismételten 

tájékoztassuk az intézményeket a határidőkről és a szakértői vizsgálatok típusairól.  

A kontrollvizsgálatok problémamentesen valósultak meg. 

A szakértői vélemények elkészítése, javítása folyamatos. 

 

Járási vizsgálatok 

száma 

Ebből 

 Ép (nincs 

beavatkozásra 

szükség) 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-hez 

262   36 

 

4.3  Nevelési tanácsadás:  

Ellátási forma  

képesség-

fejlesztés 

képességfejlesztési 

tanácsadás 

pszichológiai 

gondozás 

pszichológiai 

tanácsadás 

Várólista 

18  84 25 46 
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4.4 Logopédiai ellátás:  

A tanévet a SZÓL-e szűréssel kezdtük. Fontosnak tartjuk azokkal az intézményekkel a 

kapcsolat javítását, ahol passzivitást tapasztaltunk. Jelen tanévben már van olyan óvoda, ahol 

hetente két alkalommal tudtunk logopédiai ellátást szervezni. Az általános iskolás gyermekek 

esetében egyre több igény merül fel ambuláns logopédiai ellátásra. A várólistán lévő gyermekek 

elsősorban azok köréből kerültek ki, akik várhatóan a következő tanévben is óvodai nevelésben 

vesznek majd részt.  

 

Ellátási forma  

szűrés részletes 

vizsgálat 

tanácsadás gondozás várólista 

282 140 1 185 48 

 

4.5 Gyógytestnevelés:  

Jelen tanévben egy főállású, 4 megbízási szerződéssel és 2 részmunkaidős alkalmazott kolléga 

végezte a feladat ellátását járásunkban. A „külsős” kollégák együttműködése egy eset 

kivételével nagyon jó, a naplókat rendszeresen hozzák, a kapcsolat folyamatos. A kollégák 

megelégedéssel szóltak munkájuk eredményéről. A tanulók az általános iskolákban szívesen 

járnak a gyógytestnevelés foglalkozásokra. A középiskolában sajnos vannak problémák, a 

magas heti óraszám következtében a tanév során fokozatosan növekszik a hiányzók száma. 

Tudomásunk szerint ellátatlan tanuló nincs járásunkban. 

 

Ellátás helyszíne Tanuló létszám Ellátási óraszám 

Tiszaföldvári Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

24 3 

Tiszakürti Körzeti Általános 

Iskola 

33 2 

Cibakházi Damjanich János 

Általános Iskola 

5 2 

Kunszentmártoni Általános 

Iskola 

19 5 

Homoki Általános Iskola 11 3 

Hajnóczy József Gimnázium 

Tiszaföldvár 

29 2 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Révai György 

EGYMI, Óvoda, Általános 

Iskola 

93 21 

Papp Bertalan Ószőlői 

Általános Iskola 

16 3 

Cserkeszőlői Petőfi Sándor 

Általános Iskola 

9 2 

Összesen: 239  
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4.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja jelen tanévben nem 

valósult meg.  

 

4.7 Óvoda-iskolapszichológiai ellátásra egy esetben érkezett rendkívüli igény, június 12-én. A 

probléma jellege külső szakember bevonását indokolta, amiben Szabó Anita munkaközösség 

vezető volt segítségünkre. 

 

5. Szakmai programok 

5.1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálati rendezvények:  

 2017.09.12. Tanévnyitó értekezlet; Szolnok. Munka-, tűz-és környezetvédelmi oktatás 

szakszolgálati dolgozóknak. 

 2017.10.12. Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok, megyei továbbképzés (- gymstick  

fitness edzésbot), munkaközösségi értekezlettel egybekötve.  

 2017. november 30. Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola gyógytestnevelés szakmai  

rendezvény (Élménypedagógiai szemléletű játékos képességfejlesztő gyógytestnevelés 

óra). 

 2018. április 20. Karcag, Gyógyúszás bemutató óra és munkaközösségi foglalkozás 

 2018. június 19. Budapest, A Nemzeti Pedagógus Kar – Pedagógiai Szakszolgálati 

Tagozat És Testnevelés, Gyógytestnevelés És Sport Tagozat „Országos 

Gyógytestnevelési Konferencia” című közös szakmai napja. 

 2018.02.14. Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola, Szolnok 

Előadások és továbbképzés (Obesitas, anorexia, NETFIT, Fit-ball). 

 

5.2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni 

Tagintézmény által szervezett rendezvények: 

 2017.szeptember 25. Tájékoztató délután a nevelési tanácsadás keretében nyújtott 

szolgáltatásokról. 

 2017. december 11. Játékos adventi készülődés. 

 2018. április: Nevelési tanácsadás hete 

 2018. április 24. 53/2016 EMMI rendelet hatása a korai fejlesztésre  

 2018. május 14. Multifokális problémák megsegítésének gyakorlata szakszolgálatunknál 

 2018. május 28. DSZIT alkalmazása a korai intervencióban 

 

5.3 Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken részt vettünk: 

 2017. november 25. MLSZSZ őszi konferencia – Budapest Címe: A korai logopédiai 

ellátás feladatai és tartalmai 

 2018. március 10. Démoszthenész Egyesület tavaszi konferencia Budapest Címe: 

Mesterségünk címere 

 2018. június 16. MFFLT konferencia Budapest 

  

6. Továbbképzések 

Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

Hatvani Rózsa Önállóan használom az informatikai 

eszközömet-IKER 2. szintű 35 órás képzés 

Tiszaföldvár 

Hatvani Rózsa 

Imréné Cselóczki Andrea 

Szaszkóné Gala Katalin 

2018.06.18.22. Mese-zene terápia Szolnok 
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Gál Nóra 

Deli Gabriella TSMT alapmodul Budapest 

 

7. Minősítő vizsga nem valósult meg tagintézményünkben. 

 

8. Tanfelügyeleti eljárás nem volt tagintézményünkben. 

 

9. Kapcsolatok 

9.1 Belső kapcsolatok: 

 Belső kapcsolatainknak megőrzése egyik alappillére tagintézményünk működésének. A 

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

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

 

9.2 Külső kapcsolatok: 

 Részt veszünk az év folyamán szerveződő szakszolgálati /iskolai programokon pl. 

hagyományőrző napok, szakmai- és sportrendezvények. Igyekszünk jó szakmai 

kapcsolatot ápolni minden külső, belső partnerrel, kollegával. Külső kapcsolataink 

megőrzése fontos célkitűzése tagintézményünknek. 

 

10. Eredmények 

10.1 Sikerek: 

 Sikereink minden területen megvalósulnak. A tiszaföldvári épület felújítása, az 

eszközpark bővítése, valamint a kollégák szakmai fejlődése biztosítja számunkra a 

mindennapok során megélt sikerek lehetőségeit. Szerencsések vagyunk, hogy a szakmai 

kapcsolaton túl aktív és együttműködést igénylő tantestület alakult ki 

tagintézményünkben. 

 

10.2 Nehézségek: 

 Az informatikai eszközök hiánya jelentős terhet ró az otthoni munkavégzésre.  

 A két működési hely szükségessé tenné még egy ügyviteli alkalmazott felvételét, ami 

jelenleg közcélú foglalkoztatott kollégával megoldott. 

 Klímák beszerzése a folyamatos működés biztosítása érdekében. 

 A kunszentmártoni épületben nagyon hideg a váróterem, több ellátási forma megoldatlan.  

 A Kunszentmárton-Tiszaföldvár közötti infrastrukturális korlátok megnehezítik a 

kommunikációt és az eredményes feladatellátást. Nap, mint nap szembesülünk azzal a 

problémával, hogy az ellátáshoz szükséges dokumentációkat és eszközöket 

Kunszentmártonba tudjuk szállítani.  

 Több szülőnek problémát jelent, hogy mozgásfejlesztés és korai fejlesztés kizárólag 

Tiszaföldváron biztosított. Több település szinte megközelíthetetlen tömegközlekedéssel 

(Tiszasas, Szelevény, Nagyrév).  

 Sok kollégánk dolgozik megbízási szerződéssel, ami jelentősen megnöveli az ügyintézés, 

a tervezés, a szervezés és az ellenőrzés folyamatát.  

 A tehetséggondozás koordinálása megfelelő végzettségű szakember hiányában nem 

megoldott.  

 EFOP 3.1.6. szervezési feladatai 

 Az interaktív táblánk működéséhez szükséges laptoppal nem rendelkezünk.  
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11. Vezetői belső ellenőrzés 

Ssz. Ellenőrzött kolléga neve, szakterülete Vezetői belső ellenőrzést 

végző vezető neve 

1. Szaszkóné Gala Katalin logopédia Imréné Cselóczki Andrea 

2. Ghyczy Tamás logopédia Imréné Cselóczki Andrea 

3. Gál Nóra logopédia Imréné Cselóczki Andrea 

4. Hatvani Rózsa gyógytestnevelés Imréné Cselóczki Andrea 

5. Deli Gabriella korai fejlesztés Imréné Cselóczki Andrea 

6. Kovács Dóra nevelési tanácsadás Imréné Cselóczki Andrea 

7. Fazekas-Dávid Dóra nevelési tanácsadás Imréné Cselóczki Andrea 

 

12. Egyéb  

Tagintézményünket az elmúlt években a folyamatos változás jellemzi. Sok nehézségünk a 

fenntartó segítségével megoldható, bízunk a klímák mielőbbi beszerzésében, az informatikai 

eszközök átgondolt fejlesztésben, valamint a kunszentmártoni épület problémájának 

megoldásában. Az EFOP 3.1.6. pályázat okozta nehézségeket minden erőnkkel próbáljuk 

megoldani, de ezen a téren is a fenntartó segítségére számítunk. A pályázatban beszerzésre 

kerülő eszközök minősége a hosszabb távú működésre kihatnak. Az INYR vezetéséhez 

elengedhetetlenné válnak.  

 

 

VII.6 A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény 

Bencsik Mária Bernadett 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. Bevezetés 

A Mezőtúri Tagintézmény célja a kliensek érdekeinek szem előtt tartása, támogatása, 

szándékunk az ellátottak életvezetési, fejlődési és tanulási esélyeinek javítása a prevenciót 

elsődlegesnek tekintve. Ellátási terület: Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék. 

 

2. Személyi feltételek   

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Bencsik Mária Bernadett logopédus, pszichológus 

2. Bagdán Kata logopédus 

3. Csete Olga konduktor, tanító 

4. Józsáné Gombos Katalin logopédus 

5. Fadgyas-Székely Orsolya TANAK-ÉRTAK szakos gyógypedagógus 

6. Fekécsné Beregszászi Erzsébet TANAk szakos gyógypedagógus 

7. Sipos Mária Dóra logopédus 

8. Szőke Lilla TANAK-ÉRTAK szakos gyógypedagógus 

9. Matló Anna Fruzsina logopédia szakos hallgató 

10. Nagy Anikó gyógytornász, logopédia szakos hallgató 

11.  Szondáné Nagy Katalin szakszolgálati titkár 

12. Fazekas Marianna technikai munkatárs 
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13. Gonda Beáta közfoglalkoztatott munkatárs 

14. Bíró Imréné logopédus, a második félévben nyugdíjba vonult 

 Felvételre vár július 1-től:  

15. Fekécsné Szabó Anita szomatopedagógia szakos hallgató, óvónő, óvodai 

gyógytestnevelő 

16. Fejes Nikoletta fejlesztőpedagógus, óvónő, tehetségfejlesztő 

pedagógus hallgató 

 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Tóth Rita (10 órában) pszichológus 

2. Gecov Gabriella (6 órában) pszichológus 

 Részmunkaidős:  

1. Bánkiné Czikkely Zsuzsanna (3 órában) gyógytestnevelő 

2. Pagonyiné Mikes Irén (3 órában) gyógytestnevelő 

 

Óraszám felosztás szakemberekként 

Ssz. Név Korai SZB NT Log Teh Gyóte IsPs 

1. Bencsik Mária Bernadett  2 2     

2. Bagdán Kata 4 2 2 15    

3. Csete Olga 21       

4. Józsáné Gombos Katalin 3 1  17    

5. Fadgyas-Székely Orsolya 9 12      

6. Fekécsné Beregszászi 

Erzsébet 

2 10 9     

7. Sipos Mária Dóra 1 1  18 1   

8. Szőke Lilla 8 8 4     

9. Matló Anna Fruzsina   21     

10. Nagy Anikó   1 20    

11.  Tóth Rita  10      

12. Gecov Gabriella   6     

13. Bánkiné Czikkely Zsuzsanna      3  

14. Pagonyiné Mikes Irén      3  

 

3. Tárgyi feltételek  

Az önálló belvárosi telephelyünk folyamatosan szépül, fejlődik, otthonos környezetet tudtunk 

kialakítani a klienseink számára. Ideális a helyzetünk a felújítási igények ellenére. Az udvar 

rendezett, a kívülről tavaly felújított épület vakolata itt-ott lepereg a szigetelés hiánya miatt. 

Nagyon szép rámpa került kialakításra. A vihar által megrongált tető, falfestés és kerítés 

helyreállítása folyamatban van. A kapu, bejárati kiskapu felújításra szorul, illetve szeretnénk 

belső parkolót kialakítani a nyári karbantartás keretében. A belső tér sokat fejlődött, kaptunk 

néhány új bútort, amely sokat segít, ám a régieket sem tudjuk nélkülözni. Az informatikai 

ellátottságunk a tankerület által is bővült további egy asztali számítógéppel, jelenleg az eddig 

meglévő és a korábbi adomány laptopokkal el tudjuk látni a feladatunkat ezen a téren. 

Vizsgálóeszközeink megfelelő számban vannak, a terápiás eszközök a korai fejlesztés területén 

szintén, a többi területen saját, illetve adomány eszközökkel dolgozunk. Hosszabb távú 
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terveinkben szerepel a pályázati forrásból igényelt eszközök beépítése, elhelyezése, majd a 

mosdók, illetve a fűtés korszerűsítésének igénye. További távlati terv a nyílászárók cseréje. 

 

4. Szakszolgálati alapfeladatok 

4.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés: 

Szakembereinkkel továbbra is tartjuk a kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival, részt veszünk 

egymás programjain. Ezen a tevékenységi területen a partneri igények és a munkarend alapján 

szinte minden munkatársunk dolgozik. Továbbra is törekszünk a szakmai munka igényességét 

és a szülőkkel kialakított jó kapcsolatot is fenntartani a mindennapokban és a rendezvényeinken 

is. Az elmúlt tanévben újabb rekordot döntött a tagintézmény korais létszáma. 

Korai fejlesztésben 23 (16 SNI, 7 nem SNI) gyermek van egyéni ellátásban intézményünknél 

a jelenlegi adatok alapján. Továbbra is részesülnek a gyermekek és szüleik intézményünknél 

tanácsadásban a korai fejlődés megsegítése témában 15 gyermek és család esetében. Így 

összesen 38 gyermek jár be hozzánk. Év végén a munkánk gyümölcseként 10 gyermeket 

tudtunk „elballagtatni”, akik más intézményeknél folytatják pályafutásukat. 

 

Ssz. Gyermek 

neve 

Ellátás formája Vizsgálatot végző Óra-

szám 

Ellátás 

helyszíne Tanács-

adás 

fejlesztés Megyei, 

Országos 

SZB 

Járási 

SZB 

1. T.B.  x x  1 tagintézmény 

2.  T.J.  x x  3 tagintézmény 

3. K.J.  x x  2 tagintézmény 

4. E.M.  x x  3 tagintézmény 

5. G.Á.  x x  2 tagintézmény 

6. M.M.  x x  1 tagintézmény 

7. R.Am.  x x  2 tagintézmény 

8. Sz.D. x x  x 2 tagintézmény 

9. H.Bo. x x  x 1 tagintézmény 

10 K.B. x x  x 1 tagintézmény 

11. B.V. x x  x 1 tagintézmény 

12. R.An. x x  x 1 tagintézmény 

13. R.E. x x  x 1 tagintézmény 

14.  J.K.  x x  1 tagintézmény 

15. K.F. x    havi 1 tagintézmény 

16. B.D. x    havi 1 tagintézmény 

17. B.G. x    havi 1 tagintézmény 

18. R.B. x    havi 1 tagintézmény 

19. P.O. x    havi 1 tagintézmény 

20. V.R. x    havi 1 tagintézmény 

21. K.K. x    havi 1 tagintézmény 

22. Gy.D. x    havi 1 tagintézmény 

23. G.K. x    havi 1 tagintézmény 

24. A.A.J. x    havi 1 tagintézmény 

25. H.Ba. x    havi 1 tagintézmény 

26. P.N. x    havi 1 tagintézmény 

27. P.F. x    havi 1 tagintézmény 

28. S.S. x    havi 2 tagintézmény 
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29. V.L.  x x  heti 1 tagintézmény 

30. Gy.S.  x x  heti 2 tagintézmény 

31. Sz.Ch. J.  x x  heti 1 tagintézmény 

32. Cs.N.  x x  heti 1 tagintézmény 

33. L.S.  x x  heti 2 tagintézmény 

34. L.L.  x x  heti 3 tagintézmény 

35. G.V.  x x  heti 2 tagintézmény 

36. Sz.M.  x x  heti 2 tagintézmény 

37. F.E.  x  x heti 1 tagintézmény 

38. T.A.  x   havi 1 tagintézmény 

  

Még ellátatlan, várólistán van (korai): 0 fő 

 

4.2 Szakértői bizottsági tevékenység: 

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

keretek és a tervezett rend szerinti lebonyolítása folyamatosan zajlik, a határidőket tudjuk 

tartani. A kontrollvizsgálatokat a tanév végéig nem sikerült befejezni, de augusztus 31-ig 

készen leszünk. 

Járási vizsgálatok 

száma 

Ebből 

 Ép (nincs 

beavatkozásra 

szükség) 

Helyi ellátásba vont* Továbbított a 

Megyei SZB-hez 

alap                             90 24 66 15 

kontroll                     258 19 239 32 

kieg. pszich.              159 5 154  

kieg. log.                     75 3 72  

részletes logopédiai    85  85  

Összesen:                 667   47 

 

Még nem kapott időpontot, várólistán van (szakértői): 37 fő (alap-, kontroll- és kiegészítő 

vizsgálatok) 

 

4.3  Nevelési tanácsadás: 

A nevelési tanácsadásban a pszichológusok tevékenysége mellett minden gyógypedagógus és 

a konduktorunk továbbra is részt vesz, mert továbbra is nagy az igény a szakemberekkel való 

egyéni konzultációkra. A tevékenység keretében 16 BTMN-es, valamint 25 kiszűrt gyermeket 

is ellátunk a prevenciós ellátás keretében. Sikerült viszont átmenetileg megnyerni további 

óraadó szakpszichológust, amely tény nagy segítség az ellátásban, várólista 1 hónapra rövidült. 

Nagyon hálásak vagyunk érte! A bekerülés érkezési és sürgősségi szempontok alapján folyik. 

Az azonnali személyes vagy telefonos rövid tanácsadás továbbra is gyakorlat. 

Ellátási forma 

képesség-

fejlesztés 

képességfejlesztési 

tanácsadás 

pszichológiai 

gondozás 

pszichológiai tanácsadás 

67 186 36 32 

 

Még ellátatlan, várólistán van (nevelési tanácsadás): 8 fő 
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4.4 Logopédiai ellátás: 

Jelenleg 2 logopédus dolgozik a tagintézménynél, valamint a 2 hallgató is bekapcsolódik a 

munkába az ő irányításukkal. Egyik kollégánk babát vár. A végzett szakemberek a szakértői 

bizottsági tevékenységben és a korai fejlesztésben is részt vesznek. A hallgatók a prevenciós 

ellátásban segítenek. 

Ellátási forma 

Szűrés Részletes vizsgálat Tanácsadás Gondozás 

Szól-e?:  135 85 27 126 alapellátás 

KOFA3: 101  9 19 logopédus által 

   32 fő prevenciós 

mozgásfejlesztés 

 

Még ellátatlan, várólistán van (logopédiai ellátás): 14 fő 

 

4.5 Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelés keretein belül főállású szakember intézményünknél a járásban nincs. 

Részmunkaidőben 2 kolléga látja el a feladatot az általános iskolákban. 

Ellátás helyszíne Tanuló 

létszám 

Ellátási 

óraszám 

Mezőtúr (Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 

AMI) 

14 3 

Túrkeve (Petőfi S. Ált. Isk.) 16 3 

 

Még ellátatlan, várólistán van (gyógytestnevelés): 0 fő 

 

4.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja: 

Tagintézményünkben a tehetségazonosítás szakmai team-munkára alapoz. Szülői-intézményi 

igény azonosításra és pedagógus konzultációra való felkérés is érkezett ebben a tanévben. 

Ellátás helyszíne Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetség-

vizsgálatok  

száma 

Ellátási 

óraszám 

Mezőtúr Városi Intézmény Csoda-vár 

Központi Óvoda 

6  heti 1  

Mezőtúri Református Kollégium 3   

Mezőtúri Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola és AMI 

1   

JNSZM PSZ Mezőtúri 

Tagintézményben 

1 3 heti 1 

 

Még várólistán van: 10 fő tehetségazonosítás 

 

4.7 Óvoda-iskolapszichológiai ellátás: 

A térségben egyetlen középiskola rendelkezik iskolapszichológussal. Szakember hiányában 

ezen a téren a feladatunk kissé beleolvadt a nevelési tanácsadásba, az iskolák úgy irányítják a 

szülőket, hogy a beérkező igény szülői kérés legyen, így ez a létszám a nevelési tanácsadásnál 

szerepel, itt tájékoztató jellegű. Helyszíni megfigyelést és tanácsadást is folytattunk, 

konzultáltunk a szülőkkel és a pedagógusokkal. 
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Ellátás helyszíne Bevont pedagógusok 

létszáma 

Esetszám Ellátási 

óraszám 

JNSZM PSZ Mezőtúri Tagintézmény 4 6 havonta 1 

 

Még ellátatlan, várólistán van (óvoda-iskolapszichológiai ellátás): 0 fő 

 

5. Szakmai programok 

5.1 JNSZMPSZ rendezvények:  

 2017. 11.22.: Nevelési Tanácsadás Éve kapcsán az iskola- és óvodapszichológiai-nevelési 

tanácsadás munkaközösségek, Szakmai Fórum, 

 2017. 11.22.: Nevelési Tanácsadás Éve kapcsán a logopédiai-nevelési tanácsadás 

munkaközösségek, Szakmai nap az „Afázia és dizartria, klinikai ellátás a logopédiában” 

címmel, 

 2017.12.13.: Nevelési Tanácsadás Éve kapcsán a korai fejlesztési-nevelési tanácsadás 

munkaközösségek közös rendezvénye, 

 2018. március 2.: Nevelési Tanácsadás Éve Konferencia, Szolnok,  

 2018. március 21. EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú, „Hinned kell, hogy a 

világ teveled is ékes” – A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi 

ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban című projekt nyitórendezvénye, 

 2018. április 24. Kisújszállás Kádas György EGYMI látogatás 

 2018. május 7. Főigazgató választás – Szolnok 

 2018. május 14. - Augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK), a súlyos-halmozott 

fogyatékossággal élők kommunikációs eszköze, lehetősége – Szolnok EFOP-3.1.6 

 2018. június 4. – Autistáknak készült napirendi kártyák bemutatása, alkalmazási 

lehetőségek a vizsgálatok során – Szolnok EFOP-3.1.6 

 2018. június 11. – Babzsák fejlesztőprogram bemutatása – Szolnok EFOP-3.1.6 

 2018. június 18. és 22.- Mese-zene képzés – Szolnok EFOP-3.1.6 

 2018. június 28-29. WISC-IV képzés – Miskolc 

 

5.2 JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény által szervezett rendezvények: 

 2017.10.13.: „Őszülő” intézményi program a korai fejlesztésben részesülők számára, 

 2017. november 27.: Belső továbbképzés a tehetségazonosítás témában Császár István 

megyei tehetségkoordinátor kollégánk közreműködésével, 

 2017. 12.04.: Szülői Fórum a szakszolgálat nevelési tanácsadás tevékenységéről a 

Nevelési Tanácsadás Éve programjainak keretében, 

 2017. 12.06.: „Mikulás” intézményi program a korai fejlesztésben részesülők számára. 

 2018. február 28.: Farsangi Party – Mezőtúr 

 2018. március 29.: Locsolkodó – korai fejlesztés programsorozata, 

 2018. május 18.: Regionális Szakszolgálati Konferencia Mezőtúr, 

 2018. május 22.: Belső továbbképzés – önértékelés, pedagógus portfólió, előmeneteli 

rendszer – Mezőtúr 

 2018. július 1.: Víz-party IV. – Mezőtúr 

 2018. június 5. Belső továbbképzés – korai fejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás – 

Mezőtúr 

 

5.3 Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken részt vettünk: 

 2017. 10. 06.: Bliss Alapítvány, AAK Konferencia, Budapest, 
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 2017. 11.09.: Szakmaközi megbeszélés – Gyermekjóléti Szolgálat - Drogmegelőző 

megbeszélés, 

 2017.11.17.: Logopédia az egészségügyben II., Debrecen, Kenézy Gyula Kórház, 

 2017. 11.20.: Járási Szakmaközi Fórum Túrkevén a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat meghívására, előadó: Csibi Enikő főigazgató, téma: A JNSZM PSZ bemutatása, 

 2017. 12.21.: BLAMI Zeneiskola, Karácsonyi hangverseny,  

 2018. február 16.: KSZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma Szalagavató 

Ünnepség, 

 2018. március 10.: Démoszthenész Konferencia Budapest, 

 2018. április 13.: Szakmák éjszakája KSZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma 

szervezésében, 

 2018. május 5.: Mezőtúri Református Kollégium Gimnáziumának ballagási ünnepsége, 

 2018. május 26.: Mezőtúri Városi Intézmény Csoda-vár Központi Óvoda Gyermekkert 

Tagintézményének évzáró és ballagási ünnepsége, 

 2018. május 28.: BLAMI Zeneiskola tanszaki hangverseny, 

 2018. június 2.: BLAMI Zeneiskola hangverseny, 

 2018. június 16.: A Mezőtúri Református Kollgium Általános Iskolájának ballagási 

ünnepsége, 

 2018. június 16.: KSZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma Szakmunkásavató 

Ünnepség, 

 2018. június 22.: BLAMI Zeneiskola évzáró ünnepsége, 

 

6. Továbbképzések 

Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

Csete Olga Tehetségfejlesztő pedagógus, 

szakvizsgás képzés 

Gál Ferenc Főiskola 

Szarvas 

Sipos Mária Dóra Tehetségfejlesztő pedagógus, 

szakvizsgás képzés 

Gál Ferenc Főiskola 

Szarvas 

Fadgyas-Székely Orsolya gyógypedagógus szakvizsgás képzés, 

II. évfolyam 

ELTE BGGYK 

Matló Anna Fruzsina logopédia-TANAK szakos 

gyógypedagógus II. évfolyam 

SZTE 

Nagy Anikó logopédia-TANAK szakos 

gyógypedagógus III. évfolyam 

SZTE 

Bagdán Kata Bevezetés a nyelvlökéses nyelés 

terápiájába 

Békéscsaba 

Fadgyas-Székely 

Orsolya, Fekécsné 

Beregszászi Erzsébet, 

Józsáné Gombos Katalin, 

Sipos Mária Dóra 

2018. június 18. és 22.- Mese-zene 

képzés – Szolnok EFOP-3.1.6 

Szolnok 

Fadgyas-Székely 

Orsolya, Tóth Rita, 

Bencsik Mária Bernadett 

2018. június 28-29. WISC-IV képzés - 

Miskolc 

Miskolc 

Fadgyas-Székely Orsolya ELTE BGGYK Mesterképzés Budapest 
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7. Minősítő vizsga / eljárás, önértékelés 

Ssz Szakember neve Típus/Elért fokozat 

1. Bencsik Mária Bernadett vezetői önértékelés 

2. Csete Olga pedagógus önértékelés 

3. Józsáné Gombos Katalin pedagógus önértékelés 

4. Sipos Mária Dóra pedagógus önértékelés 

 

8. Tanfelügyeleti eljárás 

Ssz. Szakember neve 

1. Bencsik Mária Bernadett, vezetői tanfelügyelet 

 

9. Kapcsolatok 

9.1 Belső kapcsolatok: 

 Kollégáink rendszeresen részt vesznek az intézményi munkaközösségi alkalmakon, 

amelyeken megerősítést nyernek a belső szakmai kapcsolatok minden tagintézménnyel. 

 Fadgyas-Székely Orsolya kollégánk a Mérés-értékelés munkacsoport vezetője 2017. 

novembere óta. 

 

9.2 Külső kapcsolatok: 

 Gyermekjóléti Szolgálat, 

 Családsegítő Szolgálat, 

 Védőnői Szolgálat, 

 Magyar Vöröskereszt, 

 Fekécs Team Kft., 

 Syngenta Magyarország Kft., 

 Mezőtúri Horgász Egyesület, 

 Mezőtúr Város Önkormányzata. 

 

10. Eredmények 

10.1 Sikerek: 

 Sikernek tekintjük azt, hogy tovább tudunk bővülni a Járásban, 

 a támogatóink játékadományai, 

 szakembereink között nagyon jó a kapcsolat, folyamatos a támogatás, 

 a pályakezdő kollégák motiváltak, nagyon szépen felvették a ritmust a minőségi szakmai 

munkában, 

 nő a kliensek elégedettsége, érdeklődése, 

 új épület és a fejlődő infrastruktúra, 

 a továbbképzési lehetőségekért, illetve a támogatásért köszönetet mondunk, 

 emelkedő létszám a korai fejlesztésben, a prevenciós logopédiai ellátásban, 

 pszichológus óraadó, még ha csak pár órában is, 

 bútorok, interaktív tábla, 

 intézménylátogatási lehetőségek. 

 

10.2 Nehézségek: 

 Elhasználódott fejlesztőeszközök, 

 az ellátáshoz kevés a speciális eszközünk, 

 logopédus kollégák távolléte nyugdíj, táppénz miatt, 
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 a mosdó, a WC folyamatos javításra szorul, a kapu nehezen záródik, 

 a pályázati megvalósulás nehézségei jelentős többletterhet jelentenek.  

 

11. Vezetői belső ellenőrzés 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző vezető 

1. Csete Olga Bencsik Mária Bernadett 

2. Józsáné Gombos Katalin Bencsik Mária Bernadett 

3. Sipos Mária Dóra Bencsik Mária Bernadett 

4. Bagdán Kata Bencsik Mária Bernadett 

5. Szőke Lilla Bencsik Mária Bernadett 

 

 

VII.7 A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény és Újszászi Telephely 

Gleviczky Marianna 

tagintézmény-igazgató 

 

1. Bevezetés:  
A Szolnoki Tagintézmény jelen tanévi mottója az alábbi idézet volt: 

  „A legnehezebb úton is végigmegy az ember, ha az örömökkel van kikövezve.” ( Nógrádi 

Gábor)  

Izgalmas - feladatokkal és kihívásokkal teli - tanévünk volt, amely nemcsak terhelhetőségünk, 

hanem kreativitásunk fokmérője is volt. 

 

Az Újszászi Telephely minden munkatársa közreműködik abban, hogy partnereinek kölcsönös 

tiszteleten és elfogadáson alapuló együttműködésben segítője legyen. A köznevelést támogató 

háttérintézményként biztosítjuk az együttműködés egymást támogató formáit az ellátási 

körzetünkben működő nevelési-oktatási intézmények pedagógusai számára. A 

feladatellátáshoz kapcsolódó települések és intézménytípusok: Újszász (középiskola, általános 

iskola, óvoda és bölcsőde); Zagyvarékas (általános iskola, óvoda és bölcsőde); Szászberek 

(általános iskola és óvoda). 

 

2. Személyi feltételek:  

Szolnoki Tagintézmény  

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1.  Antal Anita gyógypedagógus 

2.  Baloghné Bencsik Izabella gyógypedagógus 

3.  Benedek Péterné gyógypedagógus 

4.  Bereczné Szabó Ágota pszichológus 

5.  Bottyán Béláné gyógytestnevelő 

6.  Debreczeniné Simon Mariann gyógypedagógus 

7.  Dégi Zoltánné nyelv-és beszédfejlesztő 

8.  Farkas Nóra gyógypedagógus 

9.  Gleviczky Marianna gyógypedagógus 

10.  Gulyásné Tőrös Erzsébet gyógypedagógus 

11.  Hegedűs Zsuzsanna pszichológus 
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12.  Horváth Csilla pszichológus 

13.  Koczok Ágnes gyógypedagógus 

14.  Kürti Anikó konduktor 

15.  Laczó Ildikó pszichológus 

16.  Muszkalay Hedvig gyógypedagógus 

17.  Nieberlné Sági Mónika gyógypedagógus 

18.  Pásztor Tiborné Parádi Emőke gyógypedagógus 

19.  Rózsa Józsefné gyógytestnevelő 

20.  Salánkiné Szilvás Anett pszichológus 

21.  Szabó Anita pszichológus 

22.  Szabó Ildikó gyógytestnevelő 

23.  Szekeres Júlianna gyógytestnevelő 

24.  Szórád Zoltánné gyógypedagógus 

25.  Tasi György gyógypedagógus 

26.  Tasyné Molnár Ildikó gyógypedagógus 

27.  Tóth Lászlóné gyógypedagógus 

28.  V. Szabó Tünde pszichológus 

29.  Varga Judit konduktor 

30.  Vármonostory Éva pszichológus 

31.  Zakar Dorottya gyógypedagógus 

 

Főállású munkatársak (részfoglalkoztatásban) 

Ssz. Név Végzettség 

1. Banczik Mariann  gyógytestnevelő 

2. Batáné Tóth Enikő  gyógytestnevelő 

3. Bedéné Czuder Szilvia  gyógytestnevelő 

4. Berczi Brigitta  gyógytestnevelő 

5. Bíró Ágnes  gyógytestnevelő 

6. Futó Gabriella  gyógytestnevelő 

7. Fülöpné Krisztián Szilvia   gyógytestnevelő 

8. Gálné Fancsali Ildikó  gyógytestnevelő 

9. Gönczölné Molnár Judit  gyógytestnevelő 

10. Grenczer Georgina gyógytestnevelő 

11. Jegesi László  gyógytestnevelő 

12. Ratkai Kitti  gyógytestnevelő 

13. Sándor Judit  gyógytestnevelő 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Andrási Zsuzsa gyógytestnevelő 

2. Auner Zoltán gyógytestnevelő 

3. Bakosné Kondor Magdolna nyelv-és beszédfejlesztő 

4. Berczi Brigitta gyógytestnevelő 

5. Bertáné Nagy Katalin nyelv-és beszédfejlesztő 

6. Bíró Vera gyógytestnevelő 

7. Guth Tímea gyógypedagógus 

8. Erdei Hajnalka Tünde nyelv-és beszédfejlesztő 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2017/2018. tanév  127 

 
 

9. Fülöpné Krisztián Szilvia gyógytestnevelő 

10. Gálné Menkó Ilona gyógytestnevelő 

11. Jónás Gábor gyógytestnevelő 

12. Kovácsné Szabó Zsuzsanna nyelv-és beszédfejlesztő 

13. Lazányi Józsefné gyógytestnevelő 

14. Molnárné Nagy Ildikó gyógypedagógus 

15. Mondiné Bódi Melinda gyógytestnevelő 

16. Munkácsi Andrea nyelv-és beszédfejlesztő 

17. Palla Edit nyelv-és beszédfejlesztő 

18. Ratkai Kitti gyógytestnevelő 

19. Sárándiné Zsemlye Etelka nyelv-és beszédfejlesztő 

20. Szabóné Földi Sarolta nyelv-és beszédfejlesztő 

21. Vajdáné Csajka Ildikó gyógytestnevelő 

22. Varga Andrea nyelv-és beszédfejlesztő 

23. Zsideiné De Jonge Kinga nyelv-és beszédfejlesztő 

 

Óraszám felosztás szakemberekként 

Ssz. Név Korai SZB NT Log Teh Gyóte IsPs 

1. Antal Anita 21       

2. Baloghné Bencsik Izabella   2 19    

3. Benedek Péterné    21    

4. Bereczné Szabó Ágota  15 6     

5. Bottyán Béláné      21  

6. Debreczeniné Simon 

Mariann 

 5 13     

7. Dégi Zoltánné   21     

8. Farkas Nóra  5  16    

9. Gleviczky Marianna   4     

10. Gulyásné Tőrös Erzsébet  10 11     

11. Hegedűs Zsuzsa   21     

12. Horváth Csilla   21     

13. Koczok Ágnes  5 5,5     

14. Kürti Anikó 21       

15. Laczó Ildikó  5 16     

16. Muszkalay Hedvig 7  12  2   

17. Nieberlné Sági Mónika  2  19    

18. Pásztor Tiborné Parádi 

Emőke 

 4  2    

19. Rózsa Józsefné      21  

20. Salánkiné Szilvás Anett  10 11     

21. Szabó Anita   6    15 

22. Szabó Ildikó      21  

23. Szekeres Júlianna      21  

24. Szórád Zoltánné 19 2      

25. Tasi György  15 6     

26. Tasyné Molnár Ildikó    21    

27. Tóth Lászlóné 3 18      
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28. V. Szabó Tünde  8 13     

29. Varga Judit 21       

30. Vármonostory Éva 2  8,5     

31. Zakar Dorottya 2   19    

32. Banczik Mariann       3  

33. Batáné Tóth Enikő       12  

34. Bedéné Czuder Szilvia       12  

35. Berczi Brigitta       6  

36. Bíró Ágnes       6  

37. Futó Gabriella       5  

38. Fülöpné Krisztián Szilvia        1  

39. Gálné Fancsali Ildikó       9  

40. Gönczölné Molnár Judit       1  

41. Grenczer Georgina      6  

42. Jegesi László       6  

43. Ratkai Kitti       9,5  

44. Sándor Judit       3  

45. Andrási Zsuzsa      8  

46. Auner Zoltán      8  

47. Bakosné Kondor Magdolna   4     

48. Berczi Brigitta      2  

49. Bertáné Nagy Katalin   2     

50. Bíró Vera      5  

51. Erdei Hajnalka Tünde   6     

52. Gálné Menkó Ilona      4  

53. Guth Tímea 3       

54. Jónás Gábor      8  

55. Kovácsné Szabó Zsuzsanna   2     

56. Lazányi Józsefné      6  

57. Molnárné Nagy Ildikó    8    

58. Mondiné Bódi Melinda      6  

59. Munkácsi Andrea   2     

60. Palla Edit      6  

61. Sárándiné Zsemlye Etelka   5     

62. Szabóné Földi Sarolta   2     

63. Vajdáné Csajka Ildikó   3     

64. Varga Andrea   1     

65. Zsideiné De Jonge Kinga   5     

 

Újszászi Telephely 

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Bogdán Evelin gyógypedagógus - logopédus 

2. Dr. Korpásné Bakos Valéria fejlesztőpedagógus 

3. Magyarné Kovács Ildikó tanácsadó szakpszichológus 

4. Seller Gabriella tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógus 5. Sipos Nikolett tanulásban akadályozottak pedagógiája – 

szomatopedagógia szakos gyógypedagógus 
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6. Szabó Katalin oligofrénpedagógia – tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógus; logopédus 7. Zana Ágnes szakszolgálati titkár 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Takács Lívia (2018. február 18-ig) konduktor 

2. Tóth Gábor gyógytestnevelő 

 

Részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs 

Ssz. Név Végzettség 

1. Joó Zoltánné gyógytestnevelő 

 

Óraszám felosztás szakemberekként 

Ssz. Név Korai SZB NT Log Teh Gyóte IsPs 

1. Bogdán Evelin 1   5    

2. Joó Zoltánné      4  

3. Dr. Korpásné Bakos 

Valéria 

  21     

4. Magyarné Kovács Ildikó  8 11  2   

5. Seller Gabriella 3 8 10     

6. Sipos Nikolett 5  16     

7. Szabó Katalin   2 19    

8. Takács Lívia (2018.02.18-

ig) 

5       

9. Tóth Gábor      8  

 

3. Tárgyi feltételek  

Szolnoki Tagintézmény 

Tárgyi feltételeink nem változtak jelentősen az utóbbi években, ezért nagy reményekkel várjuk 

az EFOP 4.1.6 (infrastruktúra fejlesztési) pályázat elbírálását.  

Nagy örömünkre szolgált a Fenntartó által engedélyezett 2017 decemberében megvalósult 

eszközpark bővítés, aminek során néhány fejlesztő eszközt, irattározáshoz szekrényt és egy 

porszívót is vásárolhattunk. 

Újszászi Telephely 

Biztos infrastrukturális háttérrel rendelkezünk. Nagy, jól felszerelt tornateremben, egy tágas, 

sok játékkal és saját eszközökkel is támogatott fejlesztőszobában vagy a pszichológusi 

szobában végezzük a feladatellátást. Fejlesztő és diagnosztikus értékét tekintve minőségi 

eszköztárral bírunk. Informatikai felszereltségünk jónak mondható. Ellátásunkban törekszünk 

az egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében a településeken helyben nyújtani 

szolgáltatásainkat, amihez a nevelési-oktatási intézmények biztosítanak helyiségeket. A 

telephely székhelyén előzetes bejelentkezés, szülői kérés alapján végzünk szakszolgálati 

feladatellátást, vizsgálatot. 

 

4. Szakszolgálati alapfeladatok 

4.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés:  

Szolnoki Tagintézmény 

A Szolnoki Tagintézményben 6 fő vesz részt a korai fejlesztésben heti 72 órában (2 fő teljes 

óraszámban, 1 fő 19 órában, 1 fő 6 órában, 1 fő 3 órában és 1 fő 2 órában látja el a feladatot). 
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A tanév során megszületett az infrastruktúra-használatra vonatkozó szerződés a Városmajor úti 

bölcsődei helyszínnel kapcsolatban. 

A munkacsoport részt vett a szervezetfejlesztésben: a márciusi meetingen a kollégák számára 

belső tudásmegosztást tartott a mozgásfejlesztés módszereiről, eljárásairól életkori bontásban 

és szenzitív korszakok szerinti ajánlással. 

 

Ssz. Gyermek 

neve 

(iniciálé) 

Ellátás formája Vizsgálatot végző Óraszám Ellátás 

helyszíne Tanács-

adás 

fejlesztés Megyei 

SZB 

Járási SZB 

1. ÁA  X X  heti 3 B 

2. AP  X X  heti 1 T* 

3. ARM  X H*  heti 2 T 

4. BR  X X  heti 1 T 

5. BBÁ  X X  heti 3 B 

6. BML  X X  heti 1 T 

7. BLZ  X H*  heti 1 T 

8. BBM  X X  heti 4 B 

9. BOL  X L*  heti 2 T 

10. BTJ  X X  heti 1 T 

11. BL  X X  heti 1 T 

12. BFD  X X  heti 1 T 

13. DDD  X X  heti 1 B 

14. GL  X X  heti 2 B 

15. GT  X X  heti 3 B 

16. HB  X X  heti 1 T 

17. JAB  X X  heti 1 T 

18. (J)SzH  X X  heti 1 B 

19. JLJ  X X  heti 2 T 

20. K-JI  X X  heti 1 T 

21. KT  X X  heti 1 B 

22. KMB  X X  heti 1 T 

23. KB  X X  heti 2 T 

24. K-KZsT  X X  heti 2 B 

25. LÁ  X X  heti 3 T 

26. LK  X X  - Eü* 

27. LH  X  X heti 1 T 

28. MZZ  X X  heti 1 T 

29. MD  X X  heti 2 B 

30. MR  X X  heti 1 T 

31. MKJ  X X  heti 1 T 

32. NT  X X  heti 1 T 

33. PM  X X  heti 2 B 

34. PL  X M*  heti 3 B 

35. RD  X X  heti 1 T 

36. SzPG  X X  heti 1 T* 

37. SzN  X M*  heti 4 B 

38. SzMT  X X  heti 1 T 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2017/2018. tanév  131 

 
 

39. SzL  X L*  heti 3 T 

40. TR  X M*  heti 2 T* 

41. TN  X X  heti 3 T 

42. UD  X H*  heti 4 T 

43. VB  X X  heti 1 T 

44. VAM  X X  heti 3 T* 

45. VJZs  X X  heti 1 T 

46. ZsN  X X  heti 2 T* 

T*= infrastruktúra-használattal bölcsődében látjuk el Eü*= egészségügyi ellátónál 

veszi igénybe 

H*= országos hallásvizsgáló 

L*= országos látásvizsgáló 

M*= országos mozgásvizsgáló 

Még ellátatlan, várólistán van (korai): 0 fő 

 

Újszászi Telephely 

Az Újszászi Telephelyen 2015. szeptember 1-je óta zajlik gyógypedagógiai tanácsadás és korai 

fejlesztés. Komplex terápiás szemléletű ellátási keretben valósítjuk meg ezt a feladatellátást. 

Seller Gabriella a kezdetektől végez korai fejlesztést. Takács Lívia, konduktor vállalkozói 

szerződéssel látta el a feladatot 2018. február 18-ig. Ettől a tanévtől kapcsolódott be a 

munkánkba Sipos Nikolett szomatopedagógus, elkötelezett korai fejlesztő. 

 

Ssz. 

Gyermek 

neve 

(iniciálé) 

Ellátás formája Vizsgálatot végző 
Óra-

szám 
Ellátás helyszíne Tanács-

adás 

fejlesztés Megyei 

SZB 

Járási 

SZB 

1. GKV  X X  2 Újszász - bölcsőde 

2. JL  X X  1 Újszászi Telephely 

3. J-FBZ  X X  5 Újszászi Telephely 

4. KLM  X X  1 Újszászi Telephely 

 

Még ellátatlan, várólistán van (korai): 0 fő 

 

4.2 Szakértői bizottsági tevékenység: 

Szolnoki Tagintézmény 

Járási vizsgálatok száma Ebből 

 

 

Ép (nincs 

beavatkozásra 

szükség) 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított a Megyei 

SZB-hez 

596 65 461 70 

*nem tartalmazza a korai fejlesztésbe vont gyermekek adatait 

Még nem kapott időpontot, várólistán van (szakértői): 112 fő 

 

Újszászi Telephely 

A tanév folyamán 28 alapvizsgálatot és 51 kontrollvizsgálatot végeztünk el. A szakértői 

tevékenységet az Újszászi Telephelyen Magyarné Kovács Ildikó és Seller Gabriella végzi hétfői 

és szerdai napokon, vizsgálati ütemterv szerint. A nyári időszakra 5 ütemezett vizsgálatunk van 

jelenleg. 
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Járási 

vizsgálatok 

száma 

Ebből 

Ép (nincs 

beavatkozásra szükség) 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított a Megyei 

SZB-hez 

79 db 10 fő 12 fő 

6 fő 

+ 1 fő a FPSz 

Mozgásvizsgálójába 

*nem tartalmazza a korai fejlesztésbe vont gyermekek adatait 

Még nem kapott időpontot, várólistán van (szakértői): 0 fő 

 

4.3  Nevelési tanácsadás:  

Szolnoki Tagintézmény 

A Tagintézmény nevelési tanácsadás területen komoly humánerőforrás gondokkal küzdött a 

tanév során: egy fő pszichológus egész évben tartós táppénzen volt, két fő eltávozott, két fő 

gyógypedagógus hosszasan táppénzes állományban volt. Így a kollégák „erejükön” felül 

próbálták ellátni az eseteket. 

 

Ellátási forma 

képesség-

fejlesztés 

képességfejlesztési 

tanácsadás 

pszichológiai 

gondozás 

pszichológiai 

tanácsadás 

222 40 310 129 

Még ellátatlan, várólistán van (nevelési tanácsadás): 14fő 

 

Újszászi Telephely 

Dr. Korpásné Bakos Valéria, Magyarné Kovács Ildikó, Seller Gabriella, Sipos Nikolett és 

Szabó Katalin végez nevelési tanácsadást az Újszászi Telephelyen. Iskolaelőkészítés, 

képességfejlesztés, BTMN-ellátás, fejlesztő foglalkozás, állatasszisztált terápia és 

pszichológiai gondozás és tanácsadás zajlik a foglalkozásokon és a terápiák alkalmával. 

Rendszeresek a szülőkonzultációk az ellátás hatékonyságának növelésére, több alkalommal 

volt szükség pedagóguskonzultációra is a problémák megoldásában. 

 

Ellátási forma 

képességfejlesztés képességfejlesztési 

tanácsadás 

pszichológiai 

gondozás 

pszichológiai 

tanácsadás 

73 31 33 4 

Még ellátatlan, várólistán van (nevelési tanácsadás): 7 fő 

 

4.4 Logopédiai ellátás:  

Szolnoki Tagintézmény 

A 2017/18-as tanévben 8 fő főállású logopédus, valamint 1 fő megbízási szerződéssel 8 órában 

vett részt a logopédiai feladatellátásban (5,2 álláshelyen). 

2017. december 1-től nyelv-és beszédfejlesztő szakemberek segítik a logopédusok munkáját a 

kihelyezett helyszíni ellátásban. Lehetőség szerint rendszeres konzultáció, szupervízió 

keretében zajlik az együttműködés a szakemberek között.  

Továbbra is sikeresen működik a TEAM diagnosztika, TEAM terápia megvalósítása (Hangadó 

csoport, Logopédiai ritmika) 
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            Ellátási forma 

Szűrés Részletes vizsgálat Tanácsadás Gondozás 

  622 (5 éves) 

  647 (3 éves) 

          össz.:1269 

274 140 344 

Még ellátatlan, várólistán van (logopédiai ellátás): 215 fő. 

 

Újszászi Telephely 

A logopédiai ellátást Bogdán Evelin és Szabó Katalin végzi. A tanév kezdetével kötelező 

feladatunkká vált a 3. életévüket betöltő gyermekek logopédiai szűrése, nyelvi fejlettségük 

megállapítása. Ennek hatására megnövekedett a logopédiai tanácsadás keretében ellátott 

gyermekek létszáma. 

Ellátási forma 

Szűrés Részletes vizsgálat Tanácsadás Gondozás 

136 fő (ötéves) 48 fő 11 fő 66 fő 

65 fő (hároméves) 4 fő 36 fő - 

Még ellátatlan, várólistán van (logopédiai ellátás): 8 fő 

 

4.5 Gyógytestnevelés: 

Szolnoki Tagintézmény 

Az intézményekben a tárgyi feltételek néhány kivétellel (helység és eszközök) rendelkezésre 

állnak. Tornaterem, tornaszoba (eszköz) hiánya néhány esetben – az érintett gyógytestnevelők 

szervezési képességükkel, leleményességükkel, szakmai tudásukkal áthidalják a nehézségeket. 

Tanuszoda kedvezőtlen beosztása – nehezen áthidalható, megoldatlan helyzet. 

Ellátás helyszíne Tanuló 

létszám 

Ellátási 

óraszám 

 

Varga Katalin Gimnázium 70 15 

Verseghy Ferenc Gimnázium 62 12 

Tiszaparti Római Általános Iskola és Gimnázium 41 7 

Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 82 15 

Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 76 21 

Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 

40 9 

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 51 15 

Szegő Gábor Általános Iskola 72 12 

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 45 12 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 70 12 

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

40 9 

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és AMI 26 6 

Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc 

Alapfokú Művészeti Iskola 

91 12 

Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola - 

 

- 

 

Martfűi József Attila Általános Iskola 55 9 

Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola 20 6 

Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferencz Általános Iskola és AMI 42 6 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2017/2018. tanév  134 

 
 

Liget úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

Általános Iskola és Képességfejlesztő Speciális Szakiskola 

107 24 

Tószegi Általános Iskola 21 6 

Tiszajenő - Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 10 2 

Tiszavárkony - Endre Király Általános Iskola (Vezseny) 25 6 

Összesen 1046 216 

Még ellátatlan, várólistán van (gyógytestnevelés): 19 fő 

 

Újszászi Telephely 

A gyógytestnevelést 2 kolléga végzi. Joó Zoltánné 2 csoportban heti 4 órában, 

részmunkaidőben, Tóth Gábor 4 csoportban heti 8 órában megbízási szerződés alapján látja el 

ezt a szakszolgálati feladatot. 

 

Ellátás helyszíne Tanuló létszám Ellátási óraszám 

Újszászi Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola 
71 heti 12 óra 

Még ellátatlan, várólistán van (gyógytestnevelés): 0 fő 

 

4.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja:  

Szolnoki Tagintézmény 

Ellátás helyszíne Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgálatok 

száma 

Ellátási 

óraszám 

Fiumei Úti ÁI 0 24 2/hét 

Szolnoki Tagintézmény 0 6 

Még ellátatlan, várólistán van (kiemelten tehetséges …): 0 fő 

 

Újszászi Telephely 

Az Újszászi Telephelyen Magyarné Kovács Ildikó végzi heti 2 órában. Tehetséggondozás 

keretében önismereti, készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat tartott 10-11. évfolyamos 

diákoknak. A foglalkozásokon 7 tanuló vett részt. A csoportfoglalkozások 6 alkalommal, 

összesen 12 órában valósultak meg 2017. október 18-tól december 06-ig. 

 

Ellátás helyszíne 

Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgálatok 

száma 
Ellátási óraszám 

SzMSzC – RIKK 

Újszász 
4 - heti 2 óra 

Még ellátatlan, várólistán van (kiemelten tehetséges): 0 fő 

 

4.7 Óvoda-iskolapszichológiai ellátás: 

Szolnoki Tagintézmény 

A tagintézményben heti 13 órában óvoda- és iskolapszichológiai koordináció történik. Jelenleg 

a járásban 1 főállású óvodapszichológus, 4 főállású és 2 részmunkaidős (félállás) 

iskolapszichológus, továbbá 2 fő (8 és 10 órában) megbízással dolgozó iskolapszichológus 

szakmai munkájának összefogását és támogatását végzi a koordinátor.  A kollégákkal 

folyamatos az online kapcsolattartás, illetve a törvényi előírásoknak megfelelően havi 

rendszerességgel szakmai teamet, esetmegbeszélést tartanak. A tanév során több intézményi – 
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a Szolnoki Tankerületi Központon keresztül – megkeresés is történt, többnyire 

krízishelyzetekben, illetve olyan helyzetekben, melyek azonnali beavatkozást igényeltek. 

Dolgoztunk egy osztállyal (23 tanuló), ahol prevenciós munkát végeztünk, több alkalommal 

folytattunk pedagóguskonzultációt (15 fő) és szülőkonzultációt (14 fő).      

 

Ellátás helyszíne Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetség-

vizsgálatok 

száma 

Ellátási 

óraszám 

Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar - Német 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

4 - 6 

(összesen) 

Kassai Úti Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 

3 - 4 

(összesen) 

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 3 - 6 

(összesen) 

Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 

Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola 

1 - 5 

(összesen) 

Szegő Gábor Általános Iskola 1 - 2 

(összesen) 

Szolnok Városi Kollégium 1 - 1 

(összesen) 

Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnáziuma 

és Művészeti Szakgimnáziuma 

1 - 1 

(összesen) 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola  

10 - 8 

Martfűi József Attila Általános Iskola 21 - 10 

Cibakházi Damjanich János Általános Iskola 1 1 1 

(összesen) 

Még ellátatlan, várólistán van (óvoda-iskolapszichológiai ellátás): 0 fő 

 

Újszászi Telephely 

Nem végezzük az Újszászi Telephelyen. 

Ellátás helyszíne Bevont pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgálatok 

száma 

Ellátási 

óraszám 

- - - - 

Még ellátatlan, várólistán van (óvoda-iskolapszichológiai ellátás): 0 fő 

 

5. Szakmai programok 

5.1 JNSZMPSZ rendezvények:  

Szolnoki Tagintézmény 

 Szakmai nap a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat igazgatótanácsával a 

Székhelyintézmény szervezésében (2017. szeptember 08.)  

 EFOP 3. 1. 6 – Pályázati nyitóértekezleten részvétel (2018. január 17.) 

 Nevelési Tanácsadás Éve (Szakszolgálatok Hete) –nyitó Konferencia (2018.március 02.) 

 

Újszászi Telephely  

 Szakmai nap a FMPSz igazgatótanácsával 

  Munkaközösségi összejövetelek, munkaértekezletek 

  Korai Fejlesztés Munkaközösség szakmai napja Karcagon a Gólyafészek Otthonban 
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 Logopédiai Munkaközösség szakmai napja 

 EFOP 3.1.6 – Pályázati nyitóértekezlet 

 Pedagógiai Szakszolgálatok Hete Nyitókonferencia 

 EFOP 3.1.6 – Pályázati projektértekezlet 

 

5.2 JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény/Telephely által szervezett rendezvények: 

Szolnoki Tagintézmény 

 2017. 08.29. „Játéknap”  

 2017. 11.22. Logopédiai Munkaközösség- Afázia  

 2017. 12.05. Belső továbbképzés 

 2017.12.08. Télapó ünnepség 

 2017.12. 14.  Karácsonyi ünnepség 

 2018.02.12. Névadó 

 2018. 02. 22. Ágazatközi kerekasztal 

 2018.03.27. Bowling verseny 

 2018.05.15. Babamasszázs bemutató 

 2018.05.18. Konferencia 

 

Újszászi Telephely  

 Logopédiai Munkaközösség foglalkozása az Újszászi Telephelyen a háromévesek 

szűrése témakörében 

 Módszertani konzultáció a bölcsődei korai fejlesztésről az újszászi bölcsődében 

 Tagintézményi értekezlet az együttműködés kereteiről 

 Szakmai nap a 3-5 éves korosztály fejlesztési lehetőségeiről, a fejlesztésben alkalmazott 

játékokról 

 Mozgásterápiás szakmai nap a mozgás – beszéd – képességfejlesztés összefüggéseiről az 

alapozó terápiában 

 Adventi délután és karácsonyelő 

 Tagintézményi karácsony szakmai nap keretében 

 Tagintézményi meeting a mozgásfejlesztésről a korai életszakaszban 

 Szakszolgálatok hete keretében Ovitanoda bemutatók 

 KT ülés az Újszászi Telephelyen 2 alkalommal a tanév során 

 Regionális konferencia 

 Családi nap a család kompetenciáinak erősítésére 

 

5.3 Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken részt vettünk: 

Szolnoki Tagintézmény 

 IP Módszertani Bázis 

 SZKTT HSZK Család és Gyermekjóléti Szolgálat –szakmaközi megbeszélés 

 Liget Ált. Iskola és EGYMI úti nyílt órák 

 Újszászi Th Szakmai nap 

 BTMN Fórum, Budapest 

 EGYMI konferencia Belső tudásmegosztás (AAK)  

 NPK 

 Partnerség az iskolai agresszió ellen_konferencia 

 „Az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység bevezetése” POK Szolnok  
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 A serdülőkori rohamivás KEF Szolnoki Kölyökpark játszó és fejlesztőközpont szakmai 

találkozója 

 

Újszászi Telephely 

 Módszertani konzultáció a Mozgásjavító EGYMI munkatársaival 

 MAGYE Konferencia 

 Gyógypedagógiai szakmai konferencia a Liget Úti EGYMI-ben 

 Újszász Város Önkormányzata által rendezett Pedagógusnap 

 

6. Továbbképzések 

Szolnoki Tagintézmény 

Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés helyszíne 

Antal Anita 

A komplex 

szomatopedagógiai 

rehabilitáció lehetőségei és 

feladatai konferencia,  

Bp. EGYMI Konferencia 

Baloghné Bencsik Izabella 

Log. Eu napja –Diszlexia a 

középiskolában – 

Öveges J. középiskola, Bp. 

Szenzomotoros integrációs 

terápiák 

Szolnok 

Benedek Péterné 

Log. Eu napja –Diszlexia a 

középiskolában – 

Öveges J. középiskola, Bp. 

Dr Pásztor Parádi Emőke 

Log. Eu napja –Diszlexia a 

középiskolában – 

Öveges J. középiskola, Bp. 

Faragó Kata családterápiás képzés Debrecen 

Farkas Nóra 

Log. Eu napja –Diszlexia a 

középiskolában – 

Öveges J. középiskola, Bp. 

Gulyásné Tőrös Erzsébet 

Nézd-hallod-érezd-

mondd”konferencia  

BP. Karcagi Regionális 

Konferencia 

Hegedűs Zsuzsa 

Személyközpontú 

pszichoterápiás képzés 

Budapest 

Horváth Csilla 

„Társas kirekesztettség 

csökkentése és önvédelmi 

stratégiák a gyermekek 

számára”  

BP. Vadaskert Kórház és 

Szakambulancia 

Kissné Szekeres Ibolya 

filozófia szakos egyetemi 

képzés 

Szeged 

Koczok Ágnes 

közoktatásvezető szakvizsgás 

képzés 

BME 

Laczó Ildikó 

A hiperaktivitás-

figyelemzavar 

viselkedésterápiája  

BP. 

Muszkalay Hedvig 

Nézd-hallod-érezd-

mondd”konferencia  

BP. 

Pedagógusok felkészítése a 

minősítésre 

Szolnok 

Nieberlné Sági Mónika 

Log. Eu napja –Diszlexia a 

középiskolában – 

Öveges J. középiskola, Bp. 
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Rózsa Józsefné 

közoktatásvezető szakvizsgás 

képzés 

BME 

Salánkiné Szilvás Anett 

A hiperaktivitás-

figyelemzavar 

viselkedésterápiája képzés-  

Vadaskert (BP) 

Szabó Anita IP Vándorgyűlés  Szeged 

Szórád Zoltánné 

A komplex 

szomatopedagógiai 

rehabilitáció lehetőségei és 

feladatai konferencia,  

Bp. EGYMI Konferencia 

Tasyné Molnár Ildikó 

Log. Eu napja –Diszlexia a 

középiskolában – 

Öveges J. középiskola, Bp. 

V Szabó Tünde Családterápiás vándorgyűlés Szeged 

Varga Judit 

Pető napi konferencia  

Terápiák és módszerek a 

mozgásfogyatékossággal élő 

gyermekek fejlesztésében 

BP. 

Zakar Dorottya 

Log. Eu napja –Diszlexia a 

középiskolában –.  

Öveges J. középiskola, Bp 

 

Újszászi Telephely 

Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

Bogdán Evelin Mese-Zene képzés EFOP 3.1.6 keretében Szolnok 

Dr. Korpásné Bakos Valéria Mese-Zene képzés EFOP 3.1.6 keretében Szolnok 

Magyarné Kovács Ildikó 

Érzelmi és viselkedészavarok kezelése 

játékterápiával 
Budapest 

Csoportos szupervízión havonta egy 

hétvégén 4 órában 
Szolnok 

Seller Gabriella 

Pedagógusok felkészítése a minősítésre 10 

órás pedagógus-továbbképzés 
Szolnok 

Mese-Zene képzés EFOP 3.1.6 keretében Szolnok 

Szabó Katalin 
Pedagógusok felkészítése a minősítésre 10 

órás pedagógus-továbbképzés 
Szolnok 

Sipos Nikolett Mese-Zene képzés EFOP 3.1.6 keretében Szolnok 

 

7. Minősítő vizsga / eljárás 

Szolnoki Tagintézmény 

Ssz Szakember neve Elért fokozat 

1. Farkas Nóra Ped.I. 

2. Kissné szekeres Ibolya Ped. II. 

3. Rózsa Józsefné Ped. II. 

4. Vármonostory Éva Ped.I. 

 

Újszászi Telephely 

Ssz Szakember neve Elért fokozat 

1. Seller Gabriella Pedagógus I. 
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8. Kapcsolatok 

8.1 Belső kapcsolatok:  

Szolnoki Tagintézmény 

A Tagintézmény munkatársai számára - a szakmai feladatból adó napi kapcsolattartáson túl - 

team-eken és havi rendszerességű meeting-en valósul meg a belső kapcsolattartás, információ 

átadás. A tagintézmény-vezetői tanács értekezleten és a vezetői team-en jelen tanévtől a 

telephelyvezető is részt vesz. 

 Vezetői team (tagintézmény-vezetői tanács) minden héten kedden 10.30-12.30 

- vezeti: tagintézmény-igazgató 

 Munkacsoport team-ek: minden héten kedden 13.00-15.00 (gyógytestnevelés: 16.00-

18.00 

- vezeti: munkacsoport vezető 

 Meeting minden hónap utolsó hétfőjén 13.00-14.00  

 

Újszászi Telephely 

 Székhelyintézmény Főigazgatóság 

 Szolnoki Tagintézmény 

 Munkaközösségek 

 Közalkalmazotti Tanács 

  

8.2 Külső kapcsolatok:  

Szolnoki Tagintézmény 

  A Szolnoki Tagintézmény folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a Szolnoki járás 

minden olyan intézményével, ahol gyermekek ellátása, nevelése - oktatása történik a 

bölcsődétől a középfokú iskoláig, fenntartótól függetlenül. (beleértve a védőnői hálózatot 

is). 

 A Tagintézmény kiemelten fontosnak tartja a szakmai kapcsolat és hatékony 

együttműködés kialakítását minden olyan professzió képviselőjével, akik közvetlen 

kapcsolatba kerülnek az illetékességi területen élő, vagy oda köznevelési intézménybe 

járó gyermekekkel és családjaikkal. (pl. Járási Hivatal Hatósági Osztály (oktatási 

szakügyintézők, gyámügyintéző), önkormányzatok illetékes osztályai, a gyermekvédelmi 

rendszerbe tartozó intézmények…stb.) 

 

Újszászi Telephely  

 A feladatellátáshoz kapcsolódó településeken működő partnerintézmények 

 Újszász Város Önkormányzata 

 Zagyvamenti Kistérség Többcélú Társulás 

 

9. Eredmények 

9.1 Sikerek: 

Szolnoki Tagintézmény 

 A logopédiai ellátást negatívan befolyásoló objektív tényezők (szakemberhiány, tárgyi 

feltételek hiányosságai) ellenére a tanév során a logopédiai ellátás zavartalan volt, a 

logopédus szakemberek lelkiismeretesen végezték munkájukat. A szakmai programokon 

aktívan részt vettek, ami a szakmai igényességre való törekvést, a folyamatos fejlődés 

igényét jelzi.  

 A munkacsoport TEAM-eket jó hangulat, egymást emberileg és szakmailag egyaránt 

segítő attitűd jellemezte, amire ebben a tanévben fokozottan szükség volt. 
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 Jó kapcsolat a kliensekkel, és a kliensektől érkező pozitív visszajelzések. 

 Elkötelezett szülők és gyermekek a terápiákban. 

 A kollégákkal jó szakmai és emberi kapcsolat. 

 Új végzettségek megszerzése, és az új ismeretek beépítése a gyakorlati munkába.  

 A közösen szervezett szakmai programok, rendezvények, melyből külön kiemelném a 

konferenciánkat. 

 A szupervíziós csoportban való részvétel lehetősége. 

 A belső tudásmegosztások megvalósulása, azok hatékonyságáról való pozitív 

visszajelzés. 

 A SZB munkacsoport szakmai együttgondolkodásának erősödése. 

 A szakértői vélemények szakmai tartalmának folyamatos javulása. 

 

Újszászi Telephely  

 A Szolnoki Tagintézménnyel kialakított támogató együttműködés 

 Esélyegyenlőséget biztosító, egyéni bánásmódot is szem előtt tartó feladatellátás 

 Pedagógus I. fokozat elérése, sikeres minősítő vizsga 

 Új gyakornokunk sikeres szakmai és közösségi beilleszkedése, mentorálása 

 Telephelyi játékgyűjtemény összeállítása 

 Rendszeresen működő, nagy érdeklődésre számot tartó állatasszisztált terápiák 

 Tanulásmódszertani, sikeres előmenetelt támogató programsorozatok, foglalkozások, 

műhelyek vezetése, megtartása az EFOP 3.1.6 pályázat keretében 

 

9.2 Nehézségek: 

Szolnoki Tagintézmény 

 A személyi és a tárgyi feltételek egyaránt nem megfelelőek a minőségi munkavégzéshez, 

emiatt folyamatos feszültség tapasztalható, mely magában rejti a kiégés veszélyét.  

 A logopédiai feladatellátás során évről évre történnek változások a folyamatokban (új 

szűrőeljárások bevezetése, ellátás helyszínének változása), mely plusz terhet ró a 

logopédusokra. Több helyszínen, több partner támaszt elvárásokat, amelyeknek sokszor 

nem könnyű megfelelni. A tanév során a munkacsoport TEAM által a decentrumos 

körzetek szerinti feladatellátás visszaállítására vonatkozó javaslat fogalmazódott meg a 

Fenntartó felé, melyre azonban érdemi válasz ezidáig nem érkezett.  

 A legnagyobb nehézség azonban az állandó bizonytalanság, mely a tudatos tervezést, 

szakmai átgondoltságot nagymértékben megnehezíti. 

 Humán erőforrás hiánya (tartós táppénz, munkahely-változtatás miatt).   

 Nem sikerült ebben a tanévben kettős vezetésű családterápiát tartani. 

 Nem sikerült beindítani egy komplex mozgásfejlesztő és egy Frostig-terápiás csoportot 

az alacsony létszám miatt (az óvodák szigorúbb szabályi miatt kevesebben jelentkeztek).  

 A szakértői bizottsági tevékenységben dolgozó szakemberek kiszámíthatatlan (váratlan 

illetve hosszabb távú) távolmaradása. 

 A tervezhetőség hiánya, illetve a tervezés borulása a váratlan (előre nem tervezett) 

intézményi programok miatt. 

 

Újszászi Telephely  

 Egy kolléga tartós táppénzes állományban léte az első félévben 

 Néhány nehezen elérhető család bevonása az ellátásba 

 Amortizálódó irodai eszközpark, hiányos vagy rossz minőségű papír-, írószer 
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 Pályázati programok eszközeinek hiánya 

 

10. Vezetői belső ellenőrzés 

Szolnoki Tagintézmény 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző vezető 

1. Antal Anita Gleviczky Marianna 

2. Baloghné Bencsik Izabella Gleviczky Marianna 

3. Benedek Péterné Gleviczky Marianna 

4. Bereczné Szabó Ágota Gleviczky Marianna dr.Pásztorné Parádi Emőke 

5. Bogdán Evelin Gleviczky Marianna 

6. Bottyán Béláné Gleviczky Marianna 

7. Debreczeniné Simon 

Mariann 

Gleviczky Marianna dr.Pásztorné Parádi Emőke 

8. Dégi Zoltánné Gleviczky Marianna 

9. Farkas Nóra Gleviczky Marianna dr.Pásztorné Parádi Emőke 

10. Gulyásné Tőrös Erzsébet Gleviczky Marianna dr.Pásztorné Parádi Emőke 

11. Hegedűs Zsuzsa Gleviczky Marianna 

12. Horváth Csilla Gleviczky Marianna 

13. Karcsai László Gleviczky Marianna 

14. Koczok Ágnes Gleviczky Marianna dr.Pásztorné Parádi Emőke 

15. Kovács Barbara Gleviczky Marianna 

16. Laczó Ildikó Gleviczky Marianna dr.Pásztorné Parádi Emőke 

17. Ladányi Pálné Gleviczky Marianna 

18. Muszkalay Hedvig Gleviczky Marianna 

19. Nieberlné Sági Mónika Gleviczky Marianna 

20. Pásztor Tiborné Parádi 

Emőke 

Gleviczky Marianna 

21. Rózsa Józsefné Gleviczky Marianna 

22. Salánkiné Szilvás Anett Gleviczky Marianna dr.Pásztorné Parádi Emőke 

23. Szabó Anita Gleviczky Marianna 

24. Szabó Ildikó Gleviczky Marianna 

25. Szekeres Júlianna Gleviczky Marianna 

26. Szépné Örvendi Klaudia Gleviczky Marianna 

27. Szórád Zoltánné Gleviczky Marianna 

28. Tasi György Gleviczky Marianna dr.Pásztorné Parádi Emőke 

29. Tasyné Molnár Ildikó Gleviczky Marianna 

30. Tóth Lászlóné Gleviczky Marianna dr.Pásztorné Parádi Emőke 

31. Turóczi Béláné Gleviczky Marianna 

32. V. Szabó Tünde Gleviczky Marianna dr.Pásztorné Parádi Emőke 

33. Varga Judit Gleviczky Marianna 

34. Zakar Dorottya Gleviczky Marianna 

 

Újszászi Telephely 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző vezető 

1. Joó Zoltánné Bogdán Evelin 

2. Dr. Korpásné Bakos Valéria Bogdán Evelin 

3. Magyarné Kovács Ildikó Bogdán Evelin 
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4. Seller Gabriella Bogdán Evelin 

5. Sipos Nikolett Bogdán Evelin 

6. Szabó Katalin Bogdán Evelin 

7. Takács Lívia Bogdán Evelin 

8. Tóth Gábor Bogdán Evelin 

9. Zana Ágnes Bogdán Evelin 

 

11. Egyéb 

11.1 Az EFOP 3.1.6 pályázat keretében eddig megvalósult programok: 

Szolnoki Tagintézmény 

 2018.03.23. Ötletbörze 

 2018.04.11-2018.06.15. Önismereti csoport 

 2018.04.18.-2018.06.06. Áldás vagy Átok előadássorozat 

 2018.05.07-05.11. Ágazatközi (logopédia) –Szolnok, Nagykörű, Rákóczifalva, Martfű 

 2018.05.28. Szakmai Műhely (IP-NT) 

 2018.06.15. Szakmai Műhely (L) 

 2018.06.18-19-20. Tanításról-tanulásról másképp tréning I. 

 

Folyamatban van: 

 Hogyan váljak jó szülővé?- kiadvány 

 Mozgásanyag gyűjtemény - kiadvány 

 Szülői kérdőív 

      

Tervezett (2018.08.31-ig) 

 2018.07.02-2018.07.27. Mozgásfejlesztő-készségfejlesztő nyári táborok 

 2018.08.06-07-08. Tanításról-tanulásról másképp tréning II. 

 2018.08.28. Interprofesszionális együttműködés lehetőségei a pedagógiai 

szakszolgálatban 

 2018. 08.29-30.Ágazatközi (gyógytestnevelés) –Szolnok, Nagykörű, Rákóczifalva, 

Martfű 

 

Újszászi Telephely 

Az EFOP 3.1.6 pályázat keretében eddig megvalósult programok: 

 Beszédbarlang óvodásoknak 10 alkalom 2018. 03. 28. – 2018. 05. 09. 

 Tanulásmódszertan általános iskolásoknak 8 alkalom 2018. 05. 15. – 2018. 06. 20. 

 Tanulásmódszertan középiskolásoknak 6 alkalom 2018. 05. 22. – 2018. 06. 05. 

 Műhelymunka a zagyvarékasi általános iskola pedagógusaival 4 alkalom 2018. 05. 02. – 

2018. 05. 28. 

 Ki a legény? állatasszisztált vetélkedés középiskolásoknak 2018. 06. 12. 

 4 lábon a sikeres tanulásért – egész napos rendezvény 2018. 06.22. 

 

Folyamatban van: 

 Ágazatközi egyeztetés a korai fejlesztés hatékonyságának növelésére 5 alkalom 2018. 06. 

21. – 2018. 08. 10. 

 Prevenciós szülőklub a bölcsődében 5 alkalom 2018. 06. 21. – 2018. 07. 19. 

      

Tervezett (2018.08.31-ig) 
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 Családi délelőtt állatasszisztált játékokkal 2018. 07. 10. 

 Telephelyek találkozója – utazás Fegyvernekre 2018. 08. 27. 

   

VII.8 A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény 

Krómi Zoltánné 

mb. tagintézményigazgatól-helyettes 

 

1. Bevezetés  

Az idei tanév két fő kiemelt feladata a Nevelési Tanácsadás Évének programjainak 

megszervezése és megvalósítása, illetve az EFOP 3.1.6 pályázat tagintézményünkre vonatkozó 

részének megkezdése. 2018. 04. 09-től az intézményvezető személyében meghatározott 

időszakra változás történt. 

 

2. Személyi feltételek   

Változások 

Érkezett: 1 fő gyógypedagógus – szurdopedagógus (szeptember) 

  1 fő pszichológus (március) 

1 fő pszichológus, tagintézmény–igazgató  -  CSED (áprilistól) 

 

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Szabóné Bukta Henrietta  klinikai szakpszichológus  

(2018.04.09-ig tagintézmény igazgató) 

jelenleg CSED 

2. Krómi Zoltánné szakvizsgás pedagógus, fejlesztőpedagógus, az 

inkluzív nevelés tanára 

(2018.04.09-től tagintézmény – igazgató 

helyettes) 

3.  Barta Ágnes gyógypedagógus, logopédus, tanulásban 

akadályozottak szakos tanár 

4. Mályiné Koór Cecília szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus-

logopédus 

5. Marton Ibolya gyógypedagógus – szurdopedagógus 

6. Oláh Júlia pszichológus 

7.  Tóth Judit szakvizsgás pedagógus, fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógus- tanulásban akadályozottak 

szakos tanár 

8. Valentényi-Kocsis Boglárka pszichológus 

9. Rédeiné Kisnémet Nóra gyermek és ifjúsági szakpszichológus  

(jelenleg GYED) 

10. Madarászné Kis Tünde ügyviteli alkalmazott 

11. Kendreiné Kis Erzsébet (4 órában) takarító 

 

Megjegyzés: Közcélú foglalkoztatás keretében napi 8 órában 1 fő – 2018. márciusig 
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Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Tudesze Csaba biológia – testnevelés szak, gyógytestnevelés 

mesterszak 

2. Gacsalné Zsoldos Ibolya gyógypedagógus, tanulásban és értelmileg 

akadályozottak pedagógiája szakos tanár  

3. Csetnekiné Nagy Barbara Noémi tanácsadó szakpszichológus 

4. Dr. Müller Anetta Éva testnevelő, gyógytestnevelő tanár 

5. Takács Anita gyógypedagógiai tanár, pszichopedagógia és 

tanulásban akadályozottak pedagógiája 

 

Óraszám felosztás szakemberekként 

Ssz. Név Korai SZB NT Log Teh Gyóte IsPs 

1. Szabóné Bukta 

Henrietta 

(2018.04.09-ig) 

  4-6     

2. Krómi Zoltánné*   (19) 3  (2) 1   

3. Barta Ágnes 1   20    

4. Mályiné Koór 

Cecília 

   21    

5. Marton Ibolya 4 4 13     

6. Oláh Júlia  2 16   2   

7. Tóth Judit 4 4 9  

(+ 4 óra 

Kunhegyesi 

Tagint.) 

    

8. Valentényi-Kocsis 

Boglárka 

 2 18     

9. Csetnekiné Nagy 

Barbara Noémi 

m.b. 

 2 3     

10. Gacsalné Zsoldos 

Ibolya m.b. 

2       

11. Dr. Müller Anetta 

Éva m.b. 

     kéthetente 

2  

 

12. Takács Anita m.b. 2       

13. Tudesze Csaba 

m.b. 

     3  

*vezetőváltás miatt változott az óraszám 

 

3. Tárgyi feltételek 

Szakszolgálatunk épülete a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában helyezkedik el, 

Tiszafüred város központjában, jól megközelíthető helyen. Az épületrészünkben több, kis 

alapterületű fejlesztő/vizsgálószoba található. Tavaly nyáron megtörtént tisztasági festés után 

kialakítottunk egy korai mozgásfejlesztő szobát. Szeptemberben épületrészünk folyosója és a 

vezetőszoba beázott, azóta folyamatban a biztosítónál az ügy, a tetőjavítása nem történt még 

meg. Fejlesztő-, vizsgáló eszközökkel, játékokkal részben jól felszereltek vagyunk. 
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Informatikai és korai eszközpark és vizsgáló eszközök további bővítését az EFOP pályázatból 

szeretnénk megvalósítani.  

 

4. Szakszolgálati alapfeladatok 

4.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés:  

A Munkatervben kitűzött célok (dokumentációk vezetése, egyéni fejlesztési tervek készítése, 

beszámolók, konzultációk, felterjesztések, ellenőrzések), amelyek nem függnek össze a 

szakemberi ellátottságunkkal mind teljesülnek.  2018.05.15-től megbízási szerződéssel 1fő 

gyógypedagógus tanfolyami végzettséggel látja el 2 gyermek mozgásfejlesztést heti 2 órában. 

2 gyermek pedig a Karcagi Tagintézményben kap mozgásfejlesztést. 

 

Ssz. Gyermek 

neve 

(iniciálé) 

Ellátás formája Vizsgálatot 

végző 

Óraszám Ellátás 

helyszíne 

Tanács-

adás 

fejlesztés Megyei 

SZB 

Járási 

SZB 

1. N.K.  x  x 2 óra  

(1 óra 

mozgás,  

1 óra 

komplex 

gyp) 

JNSZMPSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

2. H.N.  x x  1 óra 

komplex 

gyp. 

JNSZMPSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

3. F.Z.  x x  2 óra 

komplex 

gyp. 

JNSZMPSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

4. F.B.  x x  2 óra 

komplex 

gyp. 

JNSZMPSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

5. T.Dzs.  x x  2 óra  

(1 óra 

komplex 

gyp.) 

JNSZMPSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

(1 óra 

mozgásfejle

sztés) 

JNSZMPSZ 

Karcagi 

Tagintézménye 

6. M.N.  x x  3 óra  

(2 óra 

komplex 

gyp.,  

1 óra 

mozgásfejle

sztés) 

JNSZMPSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

7. S.J.  x x  5 óra  

(2 óra 

komplex 

gyp. 

JNSZMPSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 
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(3 óra 

mozgásfejle

sztés) 

JNSZMPSZ 

Karcag 

Tagintézmény 

8. D.Z.  x x  3 óra  

(2 óra 

komplex 

gyp. 

1 óra 

logopédia) 

JNSZMPSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

 

Még ellátatlan, várólistán van (korai): 1 fő (új, még nem hatályos szakértői véleménnyel) 

 

4.2 Szakértői bizottsági tevékenység: 

A Munkatervben kitűzött célok teljesülnek. A vizsgálati beosztások, szakvélemények törvényi 

leírásoknak megfelelnek. A felülvizsgálatokkal megfelelő ütemben haladunk. A határidőket 

igyekszenek betartani a szakemberek. Csökkent a közigazgatási hatósági eljárás keretében 

történt behívások száma. 

Ellátó szakemberek: 

 Heti 4-4 órában 2 fő gyógypedagógus 2018. 04.04-ig 

 Heti 4-2 órában 2 fő gyógypedagógus 2018.04. 04-től 

 Heti 2 órában megbízásban 1 fő gyógypedagógus 2017. december 1-ig. 

 Heti 8-6 órában 3 fő pszichológus, ebből 1 fő megbízásban.  

 

Járási vizsgálatok száma Ebből 

 Ép (nincs 

beavatkozásra 

szükség) 

Helyi ellátásba vont* Továbbított a 

Megyei SZB-hez 

82 fő  

(hatályos alap és 

felülvizsgálat) 

6 fő Intézmény: 66 fő 

Logopédia: 8 fő 

Pszichológia: 13 fő 

10 fő 

6 fő  

iskolaérettségi vizsgálat 

1 fő Prevenció: 5 fő 0 fő 

17 fő vizsgálata 

folyamatban van, behívás 

megtörtént 

 

   

*ne tartalmazza a korai fejlesztésbe vont gyermekek adatait 

Megjegyzés: 1 fő behívása megtörtént, de a tanuló már nem tanköteles. 2 fő kérelme 

illetékesség hiányában továbbküldve. 

 

Még nem kapott időpontot, várólistán van (szakértői): 4 fő 

 

4.3  Nevelési tanácsadás:  

A Munkatervben kitűzött célok (órarendek kialakítása, pedagógiai fejlesztési tervek, év eleji 

felmérések, dokumentációk vezetése, beszámolók, szülői konzultációk) teljesülnek. A 

pszichológusok egyéni terápiákat tartanak, a pedagógusoknak csoportos foglalkozásaik vannak 

a szakszolgálatban vagy óvodai prevenciók keretében külső helyszínen. Több tanuló/gyermek 

részesül képességfejlesztésben és pszichológiai gondozásban is.  Ebben a tanévben megkezdtük 
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a Nevelési Tanácsadás Évének keretén belül a rendezvényeinket. Egy gyógypedagógus heti (5)-

4 órában lát el preventív fejlesztést Kunhegyesi Tagintézményhez tartózó óvodákban 

(Abádszalók, Tomajmonostora).   

Ellátó szakemberek:  

 1 fő pszichológus heti 15 órában 

 1 fő pszichológus (vezető) heti 4 órában 2018. 04. 09-ig 

 1 fő pszichológus megbízásban heti 3 órában  

 1 fő fejlesztőpedagógus heti 19 órában 2018. 04. 09-ig, utána heti 3 óra 

 1 fő gyógypedagógus heti 8 órában 

 1 fő gyógypedagógus heti 13 órában  

 1 fő pszichológus heti 18 órában 2018. 03. 12. 

 

Ellátási forma 

képesség-

fejlesztés 

képességfejlesztési 

tanácsadás 

pszichológiai 

gondozás 

pszichológiai 

tanácsadás 

181 fő 5 fő 97 fő 8 fő 

 

Még ellátatlan, várólistán van (nevelési tanácsadás): 3 fő (pszichológia) 

 

4.4 Logopédiai ellátás: 

A Munkatervben kitűzött célok eddig teljesültek. A szűréseket és a részletes logopédiai 

vizsgálatokat az ütemtervnek megfelelően tudták befejezni és megkezdeni a terápiákat. A 

logopédusok többségében óvodákban látják el munkájukat, heti 1 órát biztosítunk iskolában is.  

Ellátó szakemberek: 2 fő logopédus heti 21-20 órában. Egy fő logopédus heti 1 órát ad 

Kunhegyesi Tagintézményhez tartozó Abádszalóki Általános Iskolában.   

 

Ellátási forma 

Szűrés Részletes vizsgálat Tanácsadás Gondozás 

Szól –e?: 100 fő 

KOFA: 200 fő 

Összesen: 300 fő 

48 fő 19 fő 130 fő 

 

Még ellátatlan, várólistán van (logopédiai ellátás): 2 fő 

 

4.5 Gyógytestnevelés: 

Tagintézményünk főállású gyógytestnevelő szakemberrel nem rendelkezik. Megbízás 

keretében 2 fő gyógytestnevelő heti 3 órában illetve kéthetente 2 órában lát el gyógytestnevelést 

a Kossuth Lajos Gimnáziumban és a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában. Az ellátott 

tanulók csak töredékben kapják meg a fejlesztést.  

Ellátás helyszíne Tanuló létszám Ellátási óraszám 

Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola, Tiszafüred  

22 fő kéthetente 2 óra 

Kossuth Lajos Gimnázium és 

Általános Iskola 
28 fő  3 óra 

 

Még ellátatlan, várólistán van (gyógytestnevelés): 10 fő 
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4.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja:  
A tagintézményben Krómi Zoltánné heti 1 óra keretében lát el tehetségkoordinációs 

feladatokat. Intézményünkhöz tartozó pedagógus kollégákkal, intézményvezetőkkel konzultál, 

nyújt számukra tanácsot. Ezen kívül Oláh Júlia pszichológus heti 2 órában, 4 fő tanuló számára 

személyiségfejlesztést nyújt szakszolgálaton belül.  Egy tanuló vizsgálatát kezdeményeztük a 

megyei szakszolgálati Tehetség koordinátornál. 

 

Ellátás helyszíne Bevont pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgálatok 

száma 

Ellátási óraszám 

JNSZMPSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézményben 

4 fő gyermek/tanuló 

személyiségfejlesztése 

12 pedagógiai 

vizsgálat 

18 pszichológiai 

vizsgálat 

heti (1) 2 óra – 

Oláh Júlia 

heti (2) 1 óra – 

Krómi Zoltánné 

Szenti Imre Katolikus 

Ált. Isk., Tiszafüred 

29 pedagógus 

22 szülő 

 

 

Háromkirályok 

Óvoda, Tiszafüred 

 

Tiszafüredi Óvodák  

Tiszaszőlős Ált. Isk.  

Tiszaszőlős 

Cseperedő Óvoda 

 

Kossuth Lajos 

Gimn.Tiszafüred 

 

Kossuth Lajos Ált. 

Isk., Tiszafüred 

 

Fekete László 

Zeneisk., Tiszafüred 

 

 

Még ellátatlan, várólistán van (kiemelten tehetséges …): 0 fő 

 

4.7 Óvoda-iskolapszichológiai ellátás: - 

 

5. Szakmai programok 

5.1 JNSZMPSZ rendezvények:  

 Fejér Megyei Szakszolgálat dolgozóival közös szakmai nap 2017.09.08. 

 Tanévnyitó értekezlet, Szolnok, 2017.09.12. 

 Pedagógiai Szakszolgálatok Hete Országos Nyitókonferenciája 2018.03.02. 

 

5.2 JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény által szervezett rendezvények: 

Ssz. Rendezvény megnevezése Rendezvény 

időpontja 

1. Tagintézményi tanévnyitó értekezlet 2017.09.01. 

2. Korai kerekasztal megbeszélés 2017.09.29. 

3. Közös szakmai nap a Kunhegyesi Tagintézménnyel 2017.10.10. 

4. Korai kerekasztal megbeszélés 2017.11.21. 

5. Eszközbörze óvodapedagógusoknak 2017.12.08. 

6. Játékos önismereti csoportos tréning, csapatépítés 

szakmai nap keretében 

2017.12.19. 
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7. Tagintézményi félévi értekezlet 2018.01.23. 

8. Beszélgetés a figyelemproblémás – impulzív –

mozgékony gyermekek szülei részére 

2018. 01.25. 

9. ADHD fórum, tanácsadást pedagógusok részére. 2018. 02.19. 

10. „Játékbörze” Kunhegyesi Tagintézménnyel közösen 

szervezett program a nevelési tanácsadás éve 

alkalmából 

2018.03.07. 

11. Mesetár, nevelési tanácsadás év program keretében 2018.03.09. 

12. Regionális Szakszolgálati Konferencia, a Karcagi és a 

Kunhegyesi Tagintézménnyel közös szervezésben 

2018.05.17. 

13. Szakmai nap – intézménylátogatás, csapatépítés 2018.06.01. 

  

5.3 Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken részt vettünk: 

 GYEJÓ kötelező jelzőrendszeri értekezletek negyedévente 

 „Legyen kék a tér” Előadás az Autizmus világnapja alkalmából 

 Tankerületi Központ EFOP -3.1.6-16-2017-00026 pályázat nyitókonferenciája 

 Liget úti EGYMI Konferencia – Szolnok  

 Logopédia Európai Napja – „VII. Nyitott kapuk a logopédián” FPSZ XXII. kerületi 

Tagintézmény 

 Beiskolázás előtt szülői tájékoztatás az iskolaérettségről – Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola  

 

6. Továbbképzések: 

Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés helyszíne 

Krómi Zoltánné Szaktanácsadói mesterképzés 

60 órás OH által szervezve 

Budapest 

Oláh Júlia  Pszichodráma önismereti 

képzés 

Debrecen 

Marton Ibolya, Tóth Judit „Kihívást jelentő viselkedések 

befolyásolásának lehetőségei 

és technikái”  

Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem 

Bukta Henrietta Nagyerdei 

Gyermekgyógyászati esték 

Debreceni Egyetem 

Oláh Júlia, Tóth Judit „Pedagógusok felkészítése a 

minősítésre” 

Szolnok, POK 

Barta Ágnes, Mályiné 

Koór Cecília 

Budapest POK Őszi 

Pedagógiai Napok keretében: 

Nézd-halld-érezd-mondd’ – 

az észlelés fejlesztése a 

hatékony tanulásért.  

XVIII. kerületi PSZ  

Barta Ágnes, Mályiné 

Koór Cecília 

Logopédia az egészségügyben Debrecen, Kenézy Kórház 

Barta Ágnes, Mályiné 

Koór Cecília 

MLSZSZ Őszi Konferencia Budapest 

Krómi Zoltánné, Oláh 

Júlia 

Tehetség motiválása Szolnok, MATEHETSZ 

Tóth Judit Az alapozó terápia 

gyakorlatban, és 

Abádszalók, Kölcsey úti 

Óvoda 
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homloklebeny-gyakorlatok 

bemutatása (gyakorlati 

bemutató óra) 

Valentényi-Kocsis 

Boglárka 

Pszichodráma önismereti 

képzés 

Debrecen 

 

7. Minősítő vizsga / eljárás: 

Ssz Szakember neve Elért fokozat 

1. Mályiné Koór Cecília Pedagógus II.  

2. Krómi Zoltánné Mesterpedagógus 

3. Tóth Judit  2018. október –várható Pedagógus II. 

minősítés 

4. Oláh Júlia 2108. szeptember – várható Pedagógus I. 

minősítés 

 

Jelentkezett minősítési eljárásra: 

1. Mályiné Kóor Cecília – Mesterpedagógus (szaktanácsadó) 

2. Barta Ágnes – Pedagógus II. 

3. Marton Ibolya – Pedagógus II. 

 

8. Tanfelügyeleti eljárás 

Ssz. Szakember neve 

Önértékelések 

1. Bukta Henrietta sikeres vezetői önértékelés 

2. Oláh Júlia sikeres pedagógus önértékelés 

3. Barta Ágnes   sikeres pedagógus önértékelés 

4. Tóth Judit sikeres pedagógus önértékelés 

Tanfelügyelet 

1. Szabóné Bukta Henrietta – vezetői tanfelügyelet 

 

9. Kapcsolatok 

9.1 Belső kapcsolatok: 

 Törekszünk a szoros, jó kapcsolattartásra a JNSZMPSZ többi tagintézményével, a 

Főigazgatósággal és a Szolnoki Tankerülettel.  

 Több közös szakmai program a Kunhegyesi Tagintézménnyel. 

 Logopédiai munkaközösségi foglalkozás megtartása tagintézményünkben. 

 Munkaközösségi foglalkozásokon rendszeres a delegált tagok részt vétele. 

  

9.2 Külső kapcsolatok: 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok: Nevelési tanácsadás keretében gondozzuk az 

általuk hozzánk irányított gyermekeik többségét, kölcsönös segítségnyújtás a gyermekek 

érdekében illetve a terápiákon való részvételükben. Képviseljük jelenlétünkkel a kötelező 

jelzőrendszeri megbeszéléseket. A gyermekek, tanulók szakértői vizsgálatokon és korai 

fejlesztésen való részvételének megerősítésében segítenek. 

 Védőnői Szolgálat: Korai fejlesztésbe bevont gyermekekkel kapcsolatos közös 

konzultációk, új felterjesztések 

 Járásunk Oktatási és Nevelési Intézményeivel szoros kapcsolattartás 

 Kossuth Lajos Gimnázium: Közösségi szolgálat keretében érdeklődő tanulókat fogadunk 
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 Tiszafüredi Járási Hivatal: Szakértői tevékenység ügyekben 

 Gyámhivatal: Nevelési tanácsadásba bevont gyermekek ügyében 

 Szakmai kapcsolat felvétel a Hajdú Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni 

Tagintézményével és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Tiszaújvárosi Tagintézményével. 

 

10. Eredmények 

10.1 Sikerek: 

 Biztosítani a szakembereket új pedagógusokkal főállásban, megbízásban. 

 Korai fejlesztés a szakszolgálatban valósul meg, nem kell a családokhoz kijárni. 

 Nagyon jó kollektíva, csapatszellem. Sikeres szakmai napok, csapatépítő programok. 

 Kiváló együttműködés, összefogás megyénk szakszolgálataival. 

 Eredményes nevelési tanácsadás és korai programok tagintézményi szinten.  

 Jó együttműködés és kapcsolat a hozzánk tartozó oktatási intézményekkel, 

pedagógusokkal, vezetőkkel. 

 Logopédia, nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenységekben elért sikerek, szép 

eredmények. 

 Szakmai továbbképzéseken, rendezvényeken aktív részvétel. 

 Új fejlesztő, vizsgáló eszközök érkeztek. A legszükségesebb vizsgáló és fejlesztő 

eszközeink a korai fejlesztés kivételével megvannak. 

 Szép, esztétikus helyen dolgozhatunk. 

 Tornaszoba kialakítása az épületrészünkön belül. 

 Javul a gyógytestnevelés ellátása. 

 INYR és papírdokumentációk pontos vezetése. 

 Szép eredmények a főigazgatói ellenőrzések során (vezetői, korai, nevelési tanácsadás, 

tehetség). 

 Javult a korai ellátás területén a mozgásfejlesztés ellátása. 

 

10.2 Nehézségek: 

 Szakemberek hiánya: konduktor, gyógytestnevelő, logopédus, pszichológus 

 Tehetségkoordináció nehézkesen működik, akadályokba ütközünk. 

 Korai fejlesztő eszközök hiánya. 

 Magas számú pszichológiai várólista. Túl korai felterjesztések pszichológiai problémák 

tekintetében. Érezhető az óvoda és iskolapszichológusok hiánya 

 Szolgálati autónknál egyre több a meghibásodás, öregszik.  

 Az INYR-rel kapcsolatos állandó informatikai problémák.  

 Számítógépparkunk amortizálódik. 

 Egyes óvodákban nem megfelelő a fejlesztőszoba felszereltsége vagy nincs is 

fejlesztőszoba.   

 Tárolási gondok: veszélyes hulladék, tisztítószerek, kartonok, lomtalanításra váró 

bútorok összezsúfolva az irattárban.  

 Korai fejlesztési órák pótlása, helyettesítése nehézségekbe ütközik a szakemberhiány 

miatt. 

 Szakemberek leterheltsége: másik tagintézményben is látunk el feladatot, valaki 3 féle 

szakszolgálati feladatellátásban is részt vesz.   

 EFOP pályázattal kapcsolatos nem „betervezett” leterheltség. Képzések csúszása. 

 Pszichológus gyakornok mentorálásának a megoldása. 
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 Karbantartási munkák megoldása. 

 Rendszergazda csak Szolnokon van. 

 

11. Vezetői belső ellenőrzés 

Ssz. Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést végző vezető 

1. Krómi Zoltánné Bukta Henrietta tagintézmény-igazgató: vezetői belső 

ellenőrzés, vezetői hospitálás, INYR és papírdokumentáció 

ellenőrzése  

Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs 

főigazgató helyettes: dokumentáció ellenőrzés - kiemelten 

tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

2. Oláh Júlia Bukta Henrietta tagintézmény-igazgató: vezetői belső 

ellenőrzés, vezetői hospitálás, INYR és papírdokumentáció 

ellenőrzése  

Krómi Zoltánné tagintézmény-igazgató helyettes: 

papírdokumentáció ellenőrzése- kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók gondozása 

Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs 

főigazgató helyettes: dokumentáció ellenőrzés - kiemelten 

tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

3.  Barta Ágnes Bukta Henrietta tagintézmény-igazgató: vezetői belső 

ellenőrzés, vezetői hospitálás, INYR és papírdokumentáció 

ellenőrzése  

4. Mályiné Koór Cecília Bukta Henrietta tagintézmény-igazgató: vezetői belső 

ellenőrzés, vezetői hospitálás, INYR és papírdokumentáció 

ellenőrzése  

5.  Marton Ibolya Bukta Henrietta tagintézmény-igazgató: vezetői belső 

ellenőrzés, vezetői hospitálás, INYR és papírdokumentáció 

ellenőrzése  

Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs 

főigazgató helyettes: óralátogatás-korai fejlesztés 

Krómi Zoltánné tagintézmény-igazgató helyettes: 

óralátogatás-korai fejlesztés; papírdokumentáció 

ellenőrzése- nevelési tanácsadás 

6.  Csetnekiné Nagy 

Noémi Barbara mb. 

Bukta Henrietta tagintézmény-igazgató: vezetői belső 

ellenőrzés, INYR és papírdokumentáció ellenőrzése 

7.  Gacsalné Zsoldos 

Ibolya mb. 

Bukta Henrietta tagintézmény-igazgató: vezetői belső 

ellenőrzés, INYR és papírdokumentáció ellenőrzése, 

vezetői hospitálás 

8.  Bukta Henrietta Komplex főigazgatói ellenőrzés: főigazgatói interjú, 

nevelési tanácsadás és korai fejlesztés papír és INYR 

dokumentációjának ellenőrzése, 

9. Tóth Judit Bukta Henrietta tagintézmény-igazgató: vezetői hospitálás 

szakértői vizsgálaton 

Krómi Zoltánné tagintézmény-igazgató helyettes: 

papírdokumentáció ellenőrzése- nevelési tanácsadás 
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10.  Valentényi-Kocsis 

Boglárka 

Krómi Zoltánné tagintézmény-igazgató helyettes: 

papírdokumentáció ellenőrzése- nevelési tanácsadás 

11.  Tudesze Csaba Bukta Henrietta tagintézmény-igazgató: INYR és 

papírdokumentáció ellenőrzése, vezetői hospitálás 

12.  Kendreiné Kis Erzsébet Bukta Henrietta tagintézmény-igazgató: 

vezetői ellenőrzés 

 

12. Egyéb 

Munkaközösségeken, Nevelési Tanácsadás Évének programsorozataiban és az EFOP 3.1.6 

pályázatban való aktív részvétel. A pályázat keretében 2018. június 15-ig 5 programunk 

valósult meg, és több program a nyár folyamán valósul meg, ezek a szervezés szakaszában 

vannak (nyári táborok, szakmai segédanyagok írása).  

Tagintézményünkben:  

 Gyakornok: 2 fő ebből 1 fő mentora: Szabóné Bukta Henrietta; 1 fő mentorálása még 

megoldatlan 

 Pedagógus I.: 4 fő  

 Pedagógus II.: 2 fő  

 Mesterpedagógus (szaktanácsadó): 1 fő 

 Szakvizsgával rendelkező: 5 fő 

 

  

 

 

VII.9 A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény és Fegyverneki Telephely 

Szabó Judit 

tagintézmény-igazgató 

 

 

 

1. Bevezetés 

Törökszentmiklósi Tagintézmény: 

A 2017/2018. tanévben a tagintézmény ellátási területe nem változott. A tehetséggondozás 

jogszabálynak megfelelő beindításával, az iskolapszichológia koordinációján kívül, minden 

szakfeladatot ellátunk. A Tagintézmény és a Telephely működése ettől a tanévtől kezdődően 

összefonódott, az együttműködés és a közös munka általános paraméterei szabályozásra 

kerültek. 

 

Fegyverneki Telephely:  

Intézményünk a Törökszentmiklósi Tagintézmény telephelye, kapcsolatunkat a tanév során a 

lehetőségekhez mérten igyekeztünk szorosabbá tenni. Épületünk a város frekventált 

központjában található, jól megközelíthető tömegközlekedéssel is, a parkolási lehetőség 

biztosított. Az ingatlan a város tulajdonát képezi, melyet az önkormányzattal közösen 

használunk.  
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2. Személyi feltételek:   

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1 Szabó Judit szakvizsgázott oligofrénpedagógia- 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógus 

tagintézmény-igazgató 

2 Burai Zuzsanna szakvizsgázott oligofrénpedagógia – 

logopédia szakos gyógypedagógus 

3 Farkas István oligofrénpedagógia – logopédia szakos 

gyógypedagógus 

4 Fehér Henriett tanulásban akadályozottak szakos 

gyógypedagógus 

5 Gazdig Dóra pszichológus 

6 Gácsi Margit tanulásban akadályozottak – értelmileg 

akadályozottak szakos gyógypedagógus 

 

7 Juhász Olga értelmileg akadályozottak szakos 

gyógypedagógus 

8 Nagy Anikó (részmunkaidő-Mezőtúri 

Tagintézmény szakembere) 

gyógytornász 

9 Orosz Máténé (részmunkaidő – 

Karcagi Tagintézményben lát még el 

feladatokat) 

tehetségkoordinátor 

10 Récziné Halmai Hédi gyógytestnevelő 

11 Tóviziné Hevesi-Tóth Mária szakvizsgázott pszichopedagógia szakos 

gyógypedagógus 

12 Hoppál Imréné nevelő-oktató munkát segítő 

adminisztrátor 

 

Orosz Máténé tehetségkoordinátor órafelosztása nem változott, de a Karcagi Tagintézmény 

Állományából a Törökszentmiklósi állományba került. 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Guth Tímea tiflopedagógus 

2. Farkas Zita konduktor 

3. Kocsisné Török Ágnes gyógytestnevelő 

4. Máté-Tóta Melinda logopédus 

5. Forró Imre Gáborné középfokú (takarító) 

 

Óraszám felosztás szakemberekként 

Ssz. Név Korai SZB NT Log Teh Gyóte IsPs 

1 Szabó Judit  4      

2 Burai Zuzsanna    21    

3 Farkas István    21    

4 Fehér Henriett  2 14     

5 Gazdig Dóra  4 17     
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6 Gácsi Margit 8 6 7     

7 Juhász Olga 10 6 5     

8 Nagy Anikó  4  1     

9 Orosz Máténé      11   

10 Récziné Halmai Hédi      22  

11 Tóviziné Hevesi-Tóth 

Mária 

 6 15     

Összesen 22 28 59 42 11 22 0 

A korai fejlesztésben résztvevő kollégák valamint a pszichológus óraszámfelosztása az 

igényeknek megfelelően, rugalmasan változott a tanév folyamán.  

 

Fegyverneki Telephely 

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Szabó Ildikó szakvizsgázott oligofrénpedagógia – pszichopedagógia 

szakos gyógypedagógus, tagintézmény-igazgató 

helyettes, telephely-vezető 

2. Varga Mária szakvizsgázott tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos gyógypedagógus, okleveles tehetségfejlesztő tanár 

3. Csíkné Gábli Erika tanácsadó szakpszichológus 

4. Farkasné Rózant Ildikó okleveles logopédia és tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógus 

5. Szabó János szakvizsgázott tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos gyógypedagógus 

6. Szásziné Nagy 

Krisztina 

ügyviteli dolgozó 

7. Mészáros Attila kisegítő dolgozó 

8.  Stefán Rita GYES gyógypedagógus - logopédus 

9. Stefán Edina GYES – 

áthelyezés a 

Tagintézménybe 

szakvizsgázott tanító 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Bordásné Nagy Ildikó szakvizsgázott gyógypedagógus 

2. Szabó Lajosné gyógypedagógus 

 

Óraszám felosztás szakemberekként 

Ssz. Név Korai SZB NT Log Teh Gyóte IsPs 

1. Szabó Ildikó - 4 2 - - - - 

2. Varga Mária 1 - 16 - 4 - - 

3. Csíkné Gábli Erika - 12 9 - - - - 

4. Farkasné Rózant Ildikó 1 - - 20 - - - 

5. Szabó János - 4 17 - - - - 

6. Bordásné Nagy Ildikó - - - 6 - - - 

7. Szabó Lajosné - - - 6 - - - 

 Összesen: 2 20 44 32 4 - - 
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A tanév eleji óraszám felosztás mdosítását a korai fejlesztés ellátása indokolta. 

 

3. Tárgyi feltételek: 

Törökszentmiklósi Tagintézmény:  

A nyári karbantartási és felújítási munkálatok, illetve az őszi javítások eredményeképpen a 

tagintézmény épületénél a balesetveszélyes állapotokat sikerült megszüntetni, a működtetés 

energiatakarékosabbá vált és a külső megjelenés is szépült. 

Elvégzett munkálatok: 

 tető javítása: törött cserepek cseréje, cserepek igazítása, dudacserepek rögzítése 

 külső fal javítása: a faltól elváló vakolat és lábazat eltávolítása-javítása, a javított 

homlokzati részek és a teljes lábazat festése, a terasz lábazatot is érintő sérült 

burkolatának cseréje 

 ügyfél WC-k cseréje, a szelepes öblítés helyett tartályos öblítés biztosítása 

 pszichológiai szoba parkettájának csiszolása, lakkozása 

 utcafronti ablakok és a pszichológiai szoba ablakainak cseréje (Uniós szabványnak 

megfelelő szigetelő üvegekkel – energiatakarékos) 

 lámpatestek cseréje (led lámpák - energiatakarékos) 

 mennyezet festése 

 a fűtésrendszer vezérlő, szabályozó részének korszerűsítése, javítása a korábbi 

fűtésproblémák kiküszöbölésére. 

A decemberi eszközfejlesztés keretében beszerzett bútorok, vizsgáló és terápiás eszközökkel 

sikerült az eddigi hiányokat pótolni, illetve fejleszteni a meglévő eszközkészleteinket. 2018 

tavaszán megérkeztek a megrendelt konduktív eszközök, óvodai székek és bölcsis ülőkék, 

valamint a pelenkázó, amit kárpitossal behúzattunk. A tagintézményben jelenleg rendelkezésre 

állnak a feladatellátáshoz szükséges eszközök. Ezen felül még szükségünk lenne egy 

standardizált nonverbális intelligencia tesztre (UNIT), mely a pszichológiai diagnosztikát 

támogatná meg. 

Az informatikai eszközpark nagyon elavult: a központi számítógépnél rendszeresek a működési 

problémák, az XP programhoz már nincs frissítés, a 2 laptop még használható, de már azok is 

3-4 évesek, az internet szolgáltatás gyakran akadozik. 

 

Fegyverneki Telephely: 

Negyedik tanéve működünk a jelenlegi épületrészben. Az épület akadálymentesítése még nem 

történt meg, a lépcső magas, valamint a WC sem megközelíthető kerekesszékkel, így a 

babakocsival, illetve kerekesszékkel érkező kliens a bejutáshoz segítségre szorul. Az 

Önkormányzat gazdasági szervezeti egységet hozott létre az épület másik felében, melynek 

vonzataként a terasz oldali esővízelvezetés biztosítása megtörtént, a közös előteret, illetve az 

utcafronti ablakok keretét és a kerítést átfestették. Így esztétikailag is szebbek lettünk. 

A rendelkezésünkre álló tér nem túl nagy, a szakértői tevékenység és a pszichés gondozás 

feladatára tudjuk használni a rendelkezésre álló épületrészt, melyet lassan kinövünk, az ebből 

fakadó hátrányokat egyre inkább érzékeljük: 

 iratok tárolása átmenetileg megoldódott, polcos szekrényt készíttetthettünk, de további 

polcrendszer vált szükségessé a forgalmon kívüli iratok, nyomtatványok, nyomdai termékek, 

irodaszerek tárolásához. Jelenleg még egy polcrendszer kiépítésének engedélyeztetése 

folymatban van. 

 a szobák mozgásfejlesztésre, nagyobb csoportos terápiára, közösségi rendezvény megtartására 

nem alkalmasak. 
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 a településen más, nagyobb épület, mely a szakszolgálati feladatellátásra alkalmas lenne, és 

használaton kívüli, nincs. 

Eszközparkunk a tanév során ismét gyarapodott. A decemberi nagyobb, több mint félmilliós 

beszerzési lehetőséggel lecserélhettünk régi, kopott polcokat, székeket, asztalokat, bővíthettük 

terápiás eszközparkunkat.  

Nagy előrelépés volt ebben a tanévben az is, hogy a gyógypedagógusok kisebb értékben ugyan, 

de terápiás eszközöket is kaptak. Informatikai eszközeink a régiek, fejlesztés nem történt, 

inkább az elhasználódás jellemző, a gépek lassulnak, kopnak.  

A nyertes EFOP 3.1.6-os pályázat révén eszközellátottságunk tovább bővül. 

Káresemény is történt december hónapban. A nagy esőzések következtében beázott a 

pszichológusi szoba, valamint a teakonyha is. A Tankerületi Központ és a helyreállítást végző 

Városüzemeltetés zökkenőmentes együttműködése révén mindkét helyiség már feladatának 

megfelelően funkcionál. 

A munkavédelmi előírásoknak megfelelően az őszi időszakban átvizsgáltuk az épületet, a 

veszélyes hulladékot az előírásoknak megfelelően tároljuk. 

 

4. Szakszolgálati alapfeladatok 

4.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés: 

Törökszentmiklósi Tagintézmény  

A tanév folyamán minden ellátásra jogosult gyermeknek biztosítottuk a fejlesztést. A 

Fegyverneki Telephely ellátási területéről 3 fő, a Kunhegyesi Tagintézmény ellátási területéről 

szintén 3 fő jár hozzánk, mivel sem mozgásfejlesztő szakemberrel nem rendelkeznek, sem az 

infrastruktúra nem megfelelő az ellátáshoz. 1 gyermek tartósan beteg, a kórházi kezelése szinte 

folyamatos a tanévben. 

Terápiák lezárásának okai: 3 gyermek esetében a felülvizsgálat nem állapított meg sajátos 

nevelési igényt, 1 gyermek külföldre költözött. 

A komplex gyógypedagógiai fejlesztő órákat főállású szakemberek látják el. A 

mozgásfejlesztést a Mezőtúri Tagintézmény állományában lévő, korai fejlesztésben 

tapasztalattal rendelkező gyógytornász (heti 4 órában), és megbízással egy konduktor (heti 10 

órában) végzi. 

 

Ssz. Gyermek 

neve 

(iniciálé) 

Ellátás formája Vizsgálatot végző Óraszám Ellátás 

helyszíne Tanács-

adás 

fejlesztés Megyei 

SZB 

Járási 

SZB 

1 MA  X X  4 Tagintézmény 

2 MEV  X X  4 Tagintézmény 

3 MT  X X  2 Tagintézmény 

4 BA  X X  2 Tagintézmény 

5 TJ  X Országos 

SZB – 

Mozgásviz

sgáló 

 5 Tagintézmény 

6 KLI  X X  3 Tagintézmény 

7 FAA  X X  2 Tagintézmény 

8 FD  X X  2 Tagintézmény 

9 KJA  X X  2 Tagintézmény 

10 FT  X X  2 Tagintézmény 

11 GYK  X X  2 Tagintézmény 
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12 BZ  X Országos 

SZB – 

Látásvizsg

áló 

 1 Tagintézmény 

13 TMZ  X X  2 Tagintézmény 

14 VR  X X  1 Tagintézmény 

15 KLA  X  X 1 Tagintézmény 

16 TH  X X  1 Tagintézmény 

17 TL  X X  2 Tagintézmény 

 Összesen:  17 14+2 1 38  

 

Még ellátatlan, várólistán van (korai): 0 fő 

 

Fegyverneki Telephely 

A tanév második felében kezdtük meg egy kislány korai fejlesztését, mely csak részben 

szakszerű, mivel szakértői véleménye szurdopedagógiai ellátást ír elő. Az ellátó két 

gyógypedagógus részképességet, mozgást illetve logopédiai eszközökkel, módszerekkel 

beszédindítást végez – szakjuknak megfelelően. Az ellátás a gyermek lakóhelyének óvodájában 

történik. Az ellátáshoz szurdopedgógussal konzultáció történt. 

 

Ssz. Gyermek 

neve 

(iniciálé) 

Ellátás formája Vizsgálatot végző Óra-

szám 

Ellátás 

helyszíne Tanács-

adás 

fejlesztés Megyei SZB Járási 

SZB 

1. M.K.  X Országos 

Hallásvizsgáló 

 2 Margaréta 

Óvoda 

Tiszabő 

(infrastr. 

haszn.) 

 

4.2 Szakértői bizottsági tevékenység:  

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Ebben a tanévben a megszokottnál alacsonyabb volt a kontrollvizsgálatok száma, ugyanakkor 

az alapvizsgálatok száma jelentősen emelkedett, 102 vizsgálati kérelmet fogadtunk ezidáig be. 

Az idei tanévben magasabb számban kérték a 3-5 éves korosztály vizsgálatát a korábbi évek 

tapasztalatához viszonyítottan. Az előző évekhez képest magasabb volt a logopédiai kiegészítő 

vizsgálatot igénylő diagnosztikus eljárások száma. A megjelenési arány átlagosnak mondható. 

Nagyobb számú távolmaradás, akkor volt tapasztalható, amikor a nevelési-oktatási 

intézményekben is magas volt a betegség miatti hiányzás. Közigazgatási eljárás elindítására 8 

esetben volt szükség.  

A szakértői vizsgálatokat minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően sikerült 

megszerveznünk, de nehézséget okozott, hogy amikor egyszerre több kérelem érkezett be, a 

pszichológiai vizsgálatot csak később tudtuk ütemezni a gyógypedagógiai vizsgálathoz képest, 

mivel szakemberhiánnyal küzdöttünk. 

Járási vizsgálatok 

száma 

Ebből 

 Ép (nincs 

beavatkozásra 

szükség) 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-hez 
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192 11 150 31 

*ne tartalmazza a korai fejlesztésbe vont gyermekek adatait 

 

Még nem kapott időpontot, várólistán van (szakértői): 30 fő 

 

Fegyverneki Telephely 

A beérkezett BTMN kontrollvizsgálati kérelem a telephelyen is az előző évinél alacsonyabb 

számú volt. Az alapvizsgálatok számának alakulásában az óvodásoknál jellemző a logopédiai 

szűrés során tapasztalt fejlődésbeli elmaradások miatti terjesztés. Iskolából érkező 

alapvizsgálati kérelmünk a második félévben volt jelentősebb. IÉV vizsgálati kérelem 3 

érkezett, melyekkel a fő gondunk az volt, hogy jelentős késéssel, már a beiskolázás időszakában 

kaptuk meg őket. A vizsgálatokon való megjelenés hagy kívánni valót maga után, többen az 

ismételt behívásra jelentek meg, illetve 2 gyermek/tanuló anyaga lezárásra került a 

közigazgatási hatósági eljárás keretében indított vizsgálatokon való megjelenés elmulasztása 

miatt.   

Pszichológusunk heti 4 órában a Kunhegyesi Tagintézményben segített ki a tanév során, 

melynek megszervezése mindkét intézmény számára jelentősebb figyelmet, összedolgozást 

kívánt. A tanév végén egy alkalommal gyógypedagógus is vizsgált az említett 

tagintézményben. Pszichológusunk a Karcagi Tagintézmény viselkedéselemzőjének IQ 

vizsgálatait is rendszeresen átolvasta, az értékelést áttekintette a szakértői vélemények kiadása 

előtt, ezzel is biztosítva a szakmai kontrollt és segítséget.  

 

Járási vizsgálatok 

száma 

Ebből 

 Ép (nincs 

beavatkozásra 

szükség) 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-hez 

103 8 50 45 

*ne tartalmazza a korai fejlesztésbe vont gyermekek adatait 

 

Még nem kapott időpontot, várólistán van: 0 fő 

 

4.3  Nevelési tanácsadás:  

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Az őszi logopédiai szűrések eredményei alapján 115 nagycsoportos korú gyermek került be 

képességfejlesztő terápiás csoportokba, illetve a KOFA szűrés alapján 22 gyermeknél 

kezdődött meg a mozgásfejlesztés és a beszédindítás gyógypedagógus kollégákkal a későbbi 

logopédiai terápia megalapozására. A lemorzsolódás kevésbé jellemző, 10 fő maradt ki, de ők 

is több alkalommal vettek részt fejlesztésben.  

A pszichológiai terápiás ellátások megszervezését nehezítette, hogy ebben a tanévben csak egy 

pszichológus kollegát foglalkoztattunk a Tagintézményben, a várólistánk igen jelentős volt 

mindvégig, az igények indokolják másik szakember foglalkoztatását. Magas volt az 

alapvizsgálatok száma is a szakértői bizottsági tevékenységben, ami szintén terhelte a 

pszichológus óraszámát, kevesebb idő volt fordítható több időszakban is a tervezettnél a 

nevelési tanácsadás feladatára. A pszichológiai ellátásban tapasztalható, hogy nagy a különbség 

az esetek súlyossága között, miközben patológiás eseteket is ellátunk, és a családi konfliktusok 

által komolyan leterhelt gyerekeket, rengeteg „rosszalkodó” gyerekkel is foglalkozni kell. A 

szülők, óvónők, tanárok nem súlyoznak, gyakran pedagógiai problémák miatt kell lefuttatni a 

diagnosztikát, ami elaprózza a figyelmet, amiket a valóban pszichés alapú esetekre 
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fordíthatnánk. A Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyámhatóság továbbra is küld olyan eseteket, 

ahol a szülő láthatóan nem motiválható, lemorzsolódás főként itt figyelhető meg. 

 

Ellátási forma 

képesség-

fejlesztés 

képességfejlesztési 

tanácsadás 

pszichológiai 

gondozás 

pszichológiai 

tanácsadás 

133  49 5 

 

Még ellátatlan, várólistán van (nevelési tanácsadás): 47 fő (pszichológiai ellátásra várók) 

 

Fegyverneki Telephely: A Szól-e? szűrőeljárás kiértékelését követően, annak erdményei 

alapján az ellátást igénylő gyermekek bemeneti részképesség-szűrése megtörtént, majd 

beindultak a kiscsoportos ellátások. Az ellátás az óvodákban történt 35 csoportban. A nevelési 

év végén kimeneti mérést is végeztünk, melynek alapján értékelés készült, a fejlesztés 

eredményességét értékeltük, nyilvántartjuk.  

Tapasztalat, hogy a Megyei Szakértői Bizottság által sajátos nevelési igény irányában 

történt vizsgálatok során BTMN diagnózist kapott tanulók - akiknél figyelmi deficit is 

mutatkozik- a javasolt pszichés gondozást, esetleg tanácsadást nem veszik igénybe. Nehezen 

megszervezhető a tanulók délutánba nyúló tanórái miatt a pszichés gondozás is. Az iskola nem 

partner a tanítási órákról való kikérésben, így a pszichés gondozás minden belépő kliensnél 

megkezdődik, viszont a kellőnél ritkább gyakorisággal tudjuk őket fogadni. 

 

Ellátási forma 

képesség-

fejlesztés 

képességfejlesztési 

tanácsadás 

pszichológiai 

gondozás 

pszichológiai 

tanácsadás 

115 0 29 0 

 

Még ellátatlan, várólistán van: 0 fő 

 

4.4 Logopédiai ellátás:  

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

A tanévet két főállású logopédussal és 4 órában megbízott kollégával október első hetétől 

kezdődően folyamatosan indítottuk.  

A KOFA szűrés kérdőívének felvételét a gyógypedagógus kollégák végezték (346 gyermek), 

és a logopédus kollégák értékelték ki. A kiszűrt egyáltalán nem beszélő gyermekeket (23 fő) a 

nevelési tanácsadás keretében látjuk el, korai fejlesztésben, és beszédindításban jártas 

gyógypedagógus kollégákkal. Sajnos a jelenlegi szakemberlétszámmal a 3 évesek logopédiai 

ellátása nem megoldott. A logopédiai ellátás feladatai feszített munkatempót és nagy terhelést 

ró a kollégákra, így folyamatos az egyensúlyozás a szakmai színvonal és az igények között, 

aminek a tartós fennállása kiégéshez vezethet. 

A logopédiai ellátásban lévő gyermekek jelentős részénél komplex megsegítésre van szükség. 

Jelentősen megnőtt azoknak a beszédhibáknak a száma, melyek nem tiszta profilú pöszeséghez, 

dadogáshoz vagy nyelvfejlődési késéshez stb. sorolhatók, hanem egyszerre két tünetegyüttes 

vagy annál több is jelen van egyszerre. Ezek a komplex esetek ahol a logopédus egymagában 

heti 1 alkalommal (két foglalkozás) nagyon kevés. a komplex esetek komlex ellátást is 

igényelnek. Nőtt az általános pöszék száma. A parciális pöszéknél jelentősen növekedett a 

makacs torzítások száma, e mellett gyakori a zöngétlenítés és a K-T és a G-D csere. 
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Megjelentek a külföldről hazatérő szülők gyermekei, akik közül sokan egyik nyelvet sem 

beszélik jól. Náluk néhány hang hiányán vagy rossz képzésén kívül a nyelvtani szabályok sem 

ismertek, szókészletük kicsi. 

 

Ellátási forma 

Szűrés Részletes vizsgálat Tanácsadás Gondozás 

286 134 0 148 

 

Még ellátatlan, várólistán van (logopédiai ellátás): 69 fő 

 

Fegyverneki Telephely:  

Szeptembertől 1 félállású logopédussal és 2 megbízási szerződéssel dolgozó szakemberrel 

indultunk összesen 22,5 órával. Májustól a félállású kolléganő egész állásban látja el feladatát, 

melynek nagyon örülünk. Agilis, hamar beilleszkedett közösségünkbe, s a logopédiai 

munkaközösség aktív tagja lett. A SZÓL-E? szűrőeljárást követően a részletes vizsgálatok is 

megtörténtek, majd a csoportalakítással beindult az ellátás, mely minden esetben a nevelési 

intézményben történt. A terápiák 3-4 főcs csoportokban történtek. A gyermekek rendszeresen 

részt vettek a foglalkozásokon. Tapasztalat továbbra is, hogy a gyerekek egy részének nincs 

füzete, illetve az otthoni gyakorlás sem rendszeres, illetve nincs. A logopédusok az óvónőkkel 

rendszeres kapcsolatban állnak, együttműködésük sikeres. 

 

Ellátási forma 

Szűrés Részletes vizsgálat Tanácsadás Gondozás 

144 SZÓL-E? 66 - 66 

89 KOFA - - 3 

öszesen: 233 66 - 69 

 

Még ellátatlan, várólistán van: 20 fő a KOFA alapján, 19 fő a SZÓL-E? alapján, összesen 39 

fő. 
 

4.5 Gyógytestnevelés: 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

A tanév folyamán az egyik egyházi iskola gyógytestnevelője, aki saját intézményét ellátta 

volna, és megbízással 2 csoportot vitt volna más intézményben, magánéleti okokból elköltözött, 

így 4 csoport 8 órában ellátatlan maradt. Átmenetileg sikerült 2 szakemberrel ezt a problémát 

megoldanunk, de az egyik kolléga 1 hónap után nem tudta vállalni a feladatot. Decemberben 

egy újabb kolléga távozott, aki 3 csoportot vezetett, a szerződése vezetői döntéssel nem lett 

meghosszabbítva, a szakembert ez idáig nem tudtuk pótolni, nincs megfelelő végzettségű 

szakember a területen. Jelenleg ellátatlan 5 csoport, ami 13 órát érint. 

A Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a 

gyógytestnevelésre biztosított eszközpark nagyon gyér, ebből adódóan a szakember kreativitása 

szükséges a változatos és érdekes órák megtartásához. Ugyanakkor ebben az intézményben 

sikerült délelőtti időpontban is órákat betervezni, ami csökkenti a lemorzsolódást és növeli az 

aktivitást. 

Ellátás helyszíne Tanuló 

létszám 

Ellátási 

óraszám 

Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 61 12 

Tiszatenyői Szent István Ált. Isk. 20 4 
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Kengyeli Kossuth Lajos Ált. Isk. 41 6 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium 16 3 

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 31 4 

összesen 169 29 

 

Még ellátatlan, várólistán van (gyógytestnevelés): 113 fő 

 

Fegyverneki Telephely: 

A Telephely ellátási területén nem merült fel igény a gyógytestnevelés feladat ellátására. 

 

4.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja: 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

A tehetséggondozás jogszabálynak megfelelő ellátási formája elindításra került. A szűrések az 

intézmények igényéhez igazodva megvalósultak. Az előzetes igényfelméréshez képest 

bővebben valósult meg az ellátás, igazodva a tehetségszűrési folyamat során felmerülő újabb 

igényekhez. 

Ebben a tanévben önismereti csoportot még nem tudtunk indítani, ez a következő tanév 

feladata. A tehetségazonosítás folyamata még kidolgozás alatt áll. Az kimeneti méréseket pedig 

csak néhány év múlva tudjuk végezni, mivel most indultak az első szűrések. 

 

Ellátás helyszíne Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetség-

vizsgálatok 

száma 

Ellátási 

óraszám 

Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola 

8  69  80 

Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola 3  29 32 

Bethlen Gábor Református Általános Iskola 2  24 20 

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 2  18 24 

Összesen 15 140 156 

 

Fegyverneki Telephely:  

Az ellátási körzetbe tartozó intézményekkel a tehetségkoordinátor felvette a kapcsolatot, az 

igényfelmérés az első félévben megtörtént. Az intézmények kijelölték a kapcsolattartójukat e 

területen, akikkel az egyeztetés megtörtént. Az első félévben az óvodák tehetségműhelyeinek 

látogatása valósult meg. A tiszabői Margaréta óvoda egy kis óvodását sikerült a MATEHETSZ-

en keresztül tehetségazonosításban részesíteni, illetve pályázatba bejuttatni, melynek során 

közel 200 ezer forintot nyert hangszer és kiadványok vásárlására. A folyamat tavaly indult, 

amikor is segítséget kértünk a gyermek támogatásához a MATEHETSZ-től. A koordinátor 

nagyon sok energiát fordított ezen eredmény elérésébe. Az Orczy Anna Általános Iskola két 

tagintézményében önismereti csoportot is tartott a pszichológus és a koordinátor. 

 

Ellátás helyszíne Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetség 

vizsgálatok 

száma 

Ellátási 

óraszám 

Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc 

Tagintézmény -Fegyvernek 

2 5 4 

Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény - 

Fegyvernek 

3 
5 

5 
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Szalai Sándor Tagintézmény - Örményes 3 
7 

 

6 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői 

Általános Iskola 

3 

 

15 12 

Összesen: 11 32 27 

 

Még ellátatlan, várólistán van: 0 fő 

 

5. Szakmai programok: 

5.1 JNSZMPSZ rendezvények:  

 Pedagógiai Szakszolgálatok Hete - Nyitó Konferencia, Szolnok 

 Viselkedési skálák, kérdőívek bemutatása, alkalmazási lehetőségek a vizsgálatok során- 

Megyei Szakértői Bizottság, Szolnok 

 Az aktivitás- és figyelemzavar vizsgálatára alkalmas új vizsgáló eljárások bemutatása- 

Megyei Szakértői Bizottság, Szolnok 

 Autistáknak készült napirendi kártyák bemutatása, alkalmazási lehetőségek a vizsgálatok 

során- Megyei Szakértői Bizottság, Szolnok 

 Babzsák fejlesztőprogram bemutatása- Megyei Szakértői Bizottság, Szolnok 

 

5.2 JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény által szervezett rendezvények: 

 Gyermekkori bántalmazás-szakmai délután 

 Mikulás ünnepség a korai fejlesztésben részesülő gyermekek számára 

 Szakmai műhely - A pedagógusok által hozott konkrét problémák feldolgozása a pszicho 

dráma eszközével (külső szakemberek bevonásával 

 Szakmai műhely az iskolaelhagyást csökkenését segítő ágazatközi együttműködés 

fejlesztésére 

 Nyílt nap – szakszolgálati ellátási formák bemutatása. 

 Ellátási formák átjárhatósága, kapcsolata - közös team a Fegyverneki Telephellyel 

 Regionális konferencia, Mezőtúr 

 Belső tudásmegosztás a Fegyverneki Telephellyel Mezőtúron 

 

JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely által szervezett 

rendezvények: 

 Interaktív szakmai délután – Gyermekkori bántalmazás 

 Közös team megbeszélés a tagintézményben 

 Szakmai műhely az iskolaelhagyást csökkenését segítő ágazatközi együttműködés 

fejlesztésére 

 Nyílt nap a Telephelyen 

 Nyílt nevelési tanácsadási és logopédiai foglalkozások az intézményekben 

 Regionális konferencia - Mezőtúr 

 Látogatás a Mezőtúri Tagintézményben a többletkötelezettségvállalás terhére – belső 

tudásmegosztás a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés területén 

 Alkotói pályázat felső tagozatos általános iskolásoknak Az én tudásfám címmel a 

többletkötelezettség-vállalás terhére. 

 Fogadtuk a KT-t is. 
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5.3 Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken részt vettünk 

Törökszentmiklósi Tagintézmény: 

 „Legyen más a szenvedélyed!” ÉLEK-FÉLEK-KÉREK prevenciós program előadás, 

Szolnok 

 Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Korai Munkaközösségének Szakmai napja, 

Martonvásár 

 Gyógypedagógiai Szakmai Konferencia, Szolnok Liget úti EGYMI 

 Tehetségnap: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Törökszentmiklós 

 Tehetségnap: Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, 

Törökszentmiklós 

 

Fegyverneki Telephely: 

 Kádas György EGYMI rendezvénye 

 Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényei 

 Orczy Anna Általános Iskola rendezvényei 

 Margaréta Óvoda Gyermeknapi rendezvénye-Tiszabő 

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola rendezvénye 

 Városi Pedagógusnap 

 Szolnoki Kölyökpark bemutatkozó szakmai délelőttje 

 

6. Továbbképzések: 

Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

Fehér Henriett szomatopedagógia szak Budapest 

Juhász Olga pedagógus szakvizsga - tehetséggondozás Debrecen 

Récziné Halmai Hédi pedagógus szakvizsga - mentálhigiéné Debrecen 

Farkas István gyógypedagógus szakvizsga Budapest 

Gácsi Margit TSMT Alapmodul Budapest 

Gácsi Margit LONGIKID Vizsgálat Szupervíziója Budapest 

Tóviziné Hevesi-Tóth 

Mária 

Természetes rajztanítás – módszertani képzés 

/Igazgyöngy Alapítvány/ 

Rákóczifalva 

Orosz Máténé Önismereti-személyiségfejlesztő tréneri munka 

alapjai 

Szeghalom 

Orosz Máténé Tehetségesek motiválása Szolnok 

Orosz Máténé Játékra fel! online 

Burai Zsuzsanna Nyelvlökéses nyelés terápiája Budapest 

Szabó János MATEHETSZ – Gazdagítás, gyorsítás, 

differenciálás a tehetséggondozásban 

Mezőkövesd 

Varga Mária „Hármas fókuszú viuális nevelés” Igazgyöngy 

Alapítvány - 

Rákóczifalva 

Csíkné Gábli Erika „Hármas fókuszú viuális nevelés” Igazgyöngy 

Alapítvány - 

Rákóczifalva 

Varga Mária Pedagógusok felkészítése a minősítésre POK Szolnok 
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Varga Mária FURAGURA rajzos társasjáték Damjanich 

Múzeum-

Szolnok 

Csíkné Gábli Erika Mese-zene képzés (EFOP) Szolnok 

Varga Mária Mese-zene képzés (EFOP) Szolnok 

 

7. Minősítő vizsga / eljárás: 

Törökszentmiklósi Tagintézmény:  

Minősítési eljárásban nem vett részt szakember a tagintézményben. 

 

Önértékelési eljárásban vett részt 

 Juhász Olga (pedagógus önértékelés) 

 Gácsi Margit (pedagógus önértékelés) 

 Szabó Judit (vezetői önértékelés) 

 

Fegyverneki Telephely:  

Minősítési eljárásban nem vett részt szakember a telephelyen. 

 

Önértékelési eljárásban vett részt 

 Varga Mária (pedagógus önértékelés) 

 Csíkné Gábli Erika (pedagógus önértékelés) 

 

8. Tanfelügyeleti eljárás 

Ebben a tanévben sem a Törökszentmiklósi Tagintézményben, sem a Fegyverneki 

Telephelyen nem volt tanfelügyeleti eljárás. 

 

9. Kapcsolatok 

9.1 Belső kapcsolatok: 

Törökszentmiklósi Tagintézmény: 

A dolgozók együttműködése a vezetővel jó színvonalú. 

A szakmai team jól működik, rendszeresek a heti teameken felül is a szakmai egyeztetések, 

esetmegbeszélések. Folyamatos az információátadás, egymás segítése, támogatása. Bizalmas, 

jó szakmai légkör alakult ki a tagintézményben, a dolgozók egymással való  személyes 

viszonya is megfelelő.  

A Telephely dolgozóival a korábban is működő szakmai kapcsolatokat ápoljuk, azonban az új 

szervezeti rendszerben fontos ennek a fokozása, az együtt gondolkodás, a csapatépítés. 

A Főigazgatósággal, Tagintézményekkel, Megyei Szakértői Bizottsággal, 

Munkaközösségekkel az együttműködés jó, kölcsönösen segítjük egymást, részt veszünk 

egymás programjain. 

A karbantartási és felújítási munkálatok indokolták, hogy a szokásosnál aktívabb kapcsolatot 

tartsunk fenn a fenntartóval, mellyel a felmerült problémák megoldásra kerültek. 

 

Fegyverneki Telephely:  

Kollegiális kapcsolataink továbbra is kiegyensúlyozottak. Napi szinten találkozunk, illetve 

rendszeresek a köremailek, telefonos értesítések is. A hét keddi napján tartjuk a team 

megbeszéléseket, melyeken főként az aktualitások kerülnek megbeszélésre, illetve az egyes 

ellátási területeken tapasztaltak összegzése, a felmerülő problémák és azok megoldásának, a 

későbbiekben való elkerülésének szakmai megbeszélése a jellemző. Több alkalommal 
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esetmegbeszélést is tartunk ekkor, tekintettel a területen való munkára, annak összetettségére. 

Egymást felköszöntjük, gyakoriak a szabad, kötetlen beszélgetések. 

A Tagintézménnyel szorosabbá vált a kapcsolatunk, vezetők, kollégák, vezetők-kollégák között 

jellemző az építő jellegű szakmai kapcsolat kialakulása, ezt azonban még erősíteni szükséges 

(pl. közös rendezvények), erre lehetőségünk is adódott, adódik. 

Az intézmény más tagintézményeivel, telehelyével a Megyei Szakértői Bizottsággal és a 

Főigazgatósággal is jó szakmai és emberi kapcsolatokat ápolunk, mely a sikeres, hatékony és 

eredményes működés egyik alapfeltétele.  A szervezet nagysága ellenére az ügyintézés 

gyorsnak ítélhető. Ez elsősorban a folyamatok leszabályozásának köszönhető. 

A fenntartóval is tartjuk a kapcsolatot, főként telefonos, emailes kapcsolatban állunk a referens 

asszonnyal és a működtetés szakembereivel.  

 

9.2 Külső kapcsolatok: 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

A kliensek érdekeit maximálisan figyelembe vesszük. A nevelési, nevelési-oktatási 

intézményekkel jól kialakított szakmai együttműködés jellemzi a Tagintézményt. A 

gyermekvédelmi intézményekkel és szakemberekkel fontos a személyes kapcsolattartás, a 

folyamatos változások miatt szükséges volt az egyeztetések és megbeszélések számát növelni. 

Ugyanez mondható el a védőnői hálózatról. A gyermekorvosok kevésbé vonhatóak be, de a 

kommunikáció feléjük is folyamatos.  

 Szülők, gyermekek (önként, beutalóval) 

 Pedagógusok 

 Óvodák, iskolák 

 Szakmai közösségek 

 Szociális intézmények: gyermekjóléti szolgálat, családsegítő központ 

 Egészségügyi intézmények: védőnői szolgálat, gyermekorvosok (körzeti orvosok), 

szakorvosok, gyermek ideggondozó 

 Szakértői bizottságok 

 Felsőfokú képzési intézmények 

 Fenntartó 

 

Fegyverneki Telephely:  

Külső kapcsolataink ápolása a sikeres műkődésünk elengedhetetlen eleme. Elsősorban innen 

kaphatunk építő jellegű kritikát, ugyanakkor dicsérő, elismerő szavakat is. Másodsorban segítő 

félként is számíthatunk rájuk, azokban a helyzetekben, amikor egyedül nem boldogulunk. 

Ők pedig a: 

 Szülők, kliensek 

 Köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai, munkatársai 

 Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok szakemberei 

 Egészségügyi intézmények szakemberei 

 Fegyvernek Város Önkormányzat munkatársai 

 Más megyék szakszolgálati dolgozói (többeket személyesen is ismerünk már) 

 Szakértői bizottságok 

 Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 

 Járási Hivatalok 
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10. Eredmények: 

10.1 Sikerek: 

Törökszentmiklósi Tagintézmény: 

 A Fegyverneki Telephellyel való együttműködés és kooperáció alapjainak megteremtése, 

a szabályozás elkészítése. 

 Az épület felújítási, karbantartási munkálatainak eredményessége. A munkálatok 

koordinálása, a szakmai munka akadályozása nélkül. 

 Decemberi eszközbeszerzéssel minden nagyon fontos eszköz megvásárlásra került. 

 Tehetséggondozás beindítása, a tehetségkoordinátorral a szakmai működési keretek, 

folyamatok tisztázása. 

 A színvonalas szakmai együttműködés a dolgozók között. 

 A korai fejlesztésben résztvevő gyermekek mikulás ünnepsége. 

 A magas továbbtanulók száma mellet is az ellátás és a szakmai programok 

megszervezése. 

 Szakmai hét programjainak magas színvonalú megtartása, a külső partnerek aktív 

részvétele. 

 

Fegyverneki Telephely: 

 összetartunk, eggyüttműködünk 

 minden településen ellátunk 

 színvonalas szakmai rendezvény 

 gyarapodik eszközparkunk, megújul bútorzatunk, 

 bevezettük a papíralapú forgalmi naplót  

 jól zárult a belső ellenőrzésünk 

 ügyvitelünk pontos, precíz 

 környzetünk rendezett, tiszta 

 sikerült megoldani a helyreállítási munkálatok alatt a szakértői vizsgálatok 

megvalósítását 

 EFOP 3.1.6 pályázat sikeres 

 tájékoztató jelleggel facebook oldal működtetésébe fogtunk  

 jó munka- és emberi kapcsolat a Törökszentmiklósi és más tagintézményekkel 

 rendszeresek a munkaközösségi látogatások 

 szakemberek 80%-a szakvizsgával rendelkezik 

 INYR vezetése szinte naprakész 

 feladatellátás megszervezésének javulása 

 partnerkapcsolatok bővülése, stabilitása 

 sikeres szakmai programok 

 

10.2 Nehézségek: 

Törökszentmiklósi Tagintézmény: 

 Az épület karbantartási és felújítási munkálatainak év végéig történő elhúzódása, mely 

mellett biztosítani kellett a szakmai munka végrehajtását is. 

 A tehetséggondozás bevezetésével járó többlet feladatok, a dokumentációk és az 

eljárásrendek kidolgozásának elhúzódása. 

 Az óvodák szeptemberre áthúzódó felújítási és karbantartási munkálatai késleltették a 

szűrések lebonyolítását (összevonások, nem járt minden gyerek óvodába ez idő alatt). 
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 A részképesség szűrések elhagyása miatt meg kellett várni a logopédiai szűrések 

eredményét, a gyógypedagógiai terápiás csoportok beindításához. E miatt valamivel 

később kezdődtek meg a foglalkozások a korábbi évek gyakorlatához képest. 

 KOFA szűrés bevezetése során voltak problémák, amiket a következő tanévben 

korrigálni kell. 

 1 pszichológussal nem tudjuk biztosítani a terápiás igényeket, hosszú a várólista. 

 az adminisztratív terhek nagyok 

 az INYR nem működik megfelelően 

 a központi számítógép elavult, a működési hibák egyre gyakoribbak 

 a skype-on tartott munkaközösségek esetében sok a technikai probléma (net nem 

folyamatos, számítógéppark) 

 az EFOP 3.1.6 pályázat nehézkes indulása, a folyamatok állandó változása, 

átláthatatlansága  

 

Fegyverneki Telephely: 

 kicsivé válik a helyünk, alternatíva nincs 

 az épület felújításra szorul, különösen az ablakok cseréje vált indokolttá 

 pszichológus óraszáma kevés a kellő rendszerességű ellátáshoz 

 adminsztratív terhek nem csökkennek 

 az INYR fennakadásokkal működik 

 többszörös dokumentáció vezetése 

 informatikai eszközhiány 

 az egyenletes terhelést nehéz kivitelezni 

 a rossz utak miatt az autók jelentősebben használódnak 

 más tagintézménybe való átdolgozás megszervezése, kivitelezése 

 EFOP 3.1.6 pályázat nehéz követhetősége, a megvalósítás feltételeinek jelentős 

megnehezítése az irányító hatóság részéről, a beszerzés elhúzódása stb. 

 

11. Vezetői belső ellenőrzés: 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Az ellenőrzések a megjelölt területeken dokumentumelemzéssel, interjúval történtek. A 

hospitálások egy része nem a tervezésnek megfelelően valósult meg, átkerült a második félévre. 

Az INYR tagintézményi szinttű ellenőrzése 2 nagyobb átfogó és több kisebb szúrópróba szerű 

ellenőrzése valósult meg. 

Megtörtént az INYR és a szakértői bizottsági tevékenység, valamint két ütemben a korai 

fejlesztés, és a nevelési tanácsadás főigazgató-helyettesek által végzett ellenőrzése is.  

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok pótlásra kerültek. A pedagógus interjúk hasznosak 

és előremutatóak voltak. 

 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző vezető 

1 Gazdig Dóra – nevelési tanácsadás Kovácsné Bögödi Beáta – főigazgató-

helyettes 

2 Tóviziné Hevesi-Tóth Mária – nevelési 

tanácsadás 

Kovácsné Bögödi Beáta - főigazgató-

helyettes 

3 Juhász Olga – korai fejlesztés, nevelési 

tanácsadás 

Kovácsné Bögödi Beáta - főigazgató-

helyettes 
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4 Gácsi Margit – korai fejlesztés, nevelési 

tanácsadás 

Kovácsné Bögödi Beáta - főigazgató-

helyettes 

5 Orosz Máténé - tehetséggondozás Kovácsné Bögödi Beáta - főigazgató-

helyettes 

6 Szabó Judit - SZB tevékenység Barnáné Pintér Gizella – főigazgató-

helyettes 

7 Gácsi Margit - SZB tevékenység Barnáné Pintér Gizella – főigazgató-

helyettes 

8 Gazdig Dóra - SZB tevékenység Barnáné Pintér Gizella – főigazgató-

helyettes 

9 Juhász Olga - SZB tevékenység Barnáné Pintér Gizella – főigazgató-

helyettes 

10 Tóviziné Hevesi Tóth Mária – SZB 

tevékenység 

Barnáné Pintér Gizella – főigazgató-

helyettes 

11 Burai Zsuzsanna - logopédia Szabó Judit 

12 Farkas István – logopédia Szabó Judit 

13 Juhász Olga – szakértői bizottsági 

tevékenység 

Szabó Judit 

14 Récziné Halmai Hédi - gyógytestnevelés Szabó Judit 

15 Tóviziné Hevesi-Tóth Mária – nevelési 

tanácsadás 

Szabó Judit 

16 Fehér Henriett – nevelési tanácsadás Szabó Judit 

17 Gácsi Margit – nevelési tanácsadás Szabó Judit 

18 Gazdig Dóra – szakértői bizottsági 

tevékenység 

Szabó Judit 

19 Orosz Máténé - tehetségkoordináció Szabó Judit 

20 Gácsi Margit – korai fejlesztés Szabó Judit 

21 Juhász Olga – korai fejlesztés Szabó Judit 

22 Tóviziné Hevesi Tóth Mária – szakértői 

bizottsági tevékenység 

Szabó Judit 

 

Fegyverneki Telephely 

A tanév során a telephely-vezető belső ellenőrzési tevéknysége mellett a főigazgató helyettesek 

is elvégezték a tervezett ellenőrzéseket. Az általános főigazgató helyettes a szakértői bizottsági 

tevékenységet ellátók dokumentumait tekintette meg szúrópróba szerűen, illetve minden 

feladatellátás INYR rögzítését vizsgálta. A szakami-koordinációs főigazagtó helyettes a 

nevelési tanácsadás és a tehetségkoordináció dokumentációját ellenőrizte, illetve logopédusunk 

egy foglalkozását is meglátogatta. Csibi Enikő főigazgató pedig veeztői interjút készített. 

Tapaszatlataik pozitívak voltak, elmarasztalás nem történt.  

 

Ssz Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző vezető 

1. Szabó János – dokumentumelemzés – 

nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági 

tevékenység, INYR 

Kovácsné Bögödi Beáta főigazgató-

helyettes 

Barnáné Pintér Gizella főigazgató 

helyettes  

Szabó Ildikó telephely-vezető 
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2. Csíkné Gábli Erika – dokumentumelemzés 

– nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági 

tevékenység, INYR 

Kovácsné Bögödi Beáta főigazgató-

helyettes 

Barnáné Pintér Gizella főigazgató 

helyettes  

Szabó Ildikó telephely-vezető 

3. Varga Mária – dokumentumelemzés- 

Nevelési tanácsadás, tehetségkoordináció, 

INYR 

Kovácsné Bögödi Beáta főigazgató-

helyettes 

Barnáné Pintér Gizella főigazgató 

helyettes 

Szabó Ildikó telephely-vezető 

5. Csíkné Gábli Erika, Varga Mária – 

önismereti csoport látogatása 

Szabó Ildikó telephely-vezető 

 

6. Farkasné Rózant Ildikó – 

dokumentumelemzés, óralátogatás, INYR 

Kovácsné Bögödi Beáta főigzgató-

helyettes 

Barnáné Pintér Gizella főigazgató 

helyettes Kovácsné Bögödi Beáta 

főigazgató-helyettes 

Szabó Ildikó telephely-vezető 

7.  Szabó Ildikó – dokumentumelemzés - 

nevelési tanácsadás, SZB tevékenység, 

INYR 

Kovácsné Bögödi Beáta főigazgató-

helyettes 

Barnáné Pintér Gizella főigazgató 

helyettes 

8. Szabó Ildikó – vezetői interjú Csibi Enikő főigazgató 

 

 

 

 

VIII. Zárszó 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a 2017/2018. évi beszámolók alapján, 

melyek a főigazgató-helyettesek, a Gazdasági-HR irodavezető, a tagintézmények és telephelyek 

vezetői, illetve a munkaközösségek vezetői készítettek, igen nehéz, ám annál sikeresebb tanévet zárt. 

A beszámolókban szereplő ellátási adatokra az Intézmény minden dolgozója büszke. Az adatok hűen 

azt igazolják, hogy a székhelyintézményben, a szakszolgálati tagintézményekben és telephelyeken 

hivatásuk iránt elkötelezett, a gyermekek ügyét és mindenek feletti érdekét szem előtt tartó 

szakemberek dolgoznak. A tanév során megannyi szakmai siker koronázta az intézmény szakmai 

tevékenységét: három sikeres konferencia (egy országos, egy regionális és egy megyei), a „Logopédia 

Éve” keretében szervezett 62 szakmai, logopédiai tartalmú rendezvény, a magas diagnosztikai és 

ellátotti létszám, az ellátottak állapotának javulása, a sikeres terápiák után a rendszerből való 

elbocsátás aránya, illetve a szülők, pedagógusok, egyéb köznevelési intézmények dolgozóinak 

köszönő, méltató levelei igazolnak. Önerőből több állagmegóvó, javító munkálatot is tudtunk 

végezni, illetve számos olyan szakmai rendezvény megvalósításában voltunk sikeresek, melyeket a 

többletkötelezettség-vállalás terhére szervezhettünk. Ebben a tanévben eszközparkunk is 

gyarapodott, a Fenntartónk több mint 9 millió forint értékben vásárolt részünkre modern, 
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sztenderdizált intelligencia mérő teszteket. Tökéletesedtek folyamatleírásaink, működik a korai 

fejlesztésben a Négypólusú Korai Intervenciós Modellünk, hibamentesen halad az intézményi 

önértékelés, tanfelügyeleti és minősítési eljárásaink 100 %-ban megvalósultak. Hatályba lépett a 

Mentorálási Szabályzatunk és a Vendégfogadási Szabályzatunk, formanyomtatványaink egységesek.  

Természetesen vannak nehézségeink is, de a kialakuló jó szakmai együttműködés, egymás szakmai 

és emberi támogatása, a jó kapcsolatok ápolása és a szervezeti kultúra folyamatos fejlődése a 

nehézségek megoldásának alapját képezik.  

 


