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

2018/2019. tanévre 

Csibi Enikő 

főigazgató 

 

 

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

szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 34. § (5) előírása 

szerint szervezte meg a 2018/2019. tanévben. 

 

1. A megyei pedagógiai szakszolgálati feladatellátás bemutatása: 

1.1 Bevezetés 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a 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 a 2018/2019. tanévben. Az 

intézményben folyó munkát az intézmény Szakmai Alapdokumentuma (SZA), érvényes 

Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), a Közalkalmazotti Szabályzat (KSZ), a 

szakterületi protokollok, a szakalkalmazottak által elfogadott folyamatleírásokat tartalmazó 

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

 

1.2 Bemutatkozás 

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

adatait a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Intézmény Szakmai 

Alapdokumentumának főbb pontjai alapján emelem ki. 

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

Tankerület megnevezése: Szolnoki Tankerületi Központ  

OM azonosító: 202794 

Hivatalos neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakmai Alapdokumentumának 

megfelelően a pedagógiai szakszolgálati feladatokat és azok feladat ellátási helyeit mutatja 

az alábbi táblázat: 
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I. Székhely 

 Szolnok, Aradi 

utca 20. 

         

II. Tagintézmények/Telephelyek 

1. JNSZMPSZ 

Jászberényi 

Tagintézménye  
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 Jászberény, 

Nagytemplom 

utca 1. 

2.  JNSZMPSZ 

Jászapáti 

Tagintézménye  

Jászapáti 

Hősök tere 9. 

         

3.  JNSZMPSZ 

Karcagi 

Tagintézménye 

Karcag, 

Kisújszállási út 

45. 

         

4. JNSZMPSZ 

Kunhegyesi 

Tagintézménye 

Kunhegyes,  

Hajnal út 3. 

         

5.  JNSZMPSZ 

Kunszentmár-

toni 

Tagintézménye 

Tiszaföldvár, 

Malom út 1. II. 

em. 

         

6.  JNSZMPSZ 

Kunszentmár-

toni 
Tagintézmény 

Telephelye 

Kunszentmárto

n, Kölcsey 

Ferenc út 7. 

         

7.  JNSZMPSZ 

Mezőtúri 

Tagintézménye 

Mezőtúr, Petőfi 

út 6.  

         

8.  JNSZMPSZ 

Szolnoki 

Tagintézménye 

Szolnok, 

Városmajor út 

65/a. 

         

9.  JNSZMPSZ 

Szolnoki 

Tagintézmény 

Újszászi 

Telephely 
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Újszász, Iskola 

út 8. 

10. JNSZMPSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

Tiszafüred, Fő 

út 26. 

         

11.  JNSZMPSZ 

Törökszentmi

klósi 

Tagintézménye 

Törökszentmik-

lós, Almásy út 

25. 

         

12. JNSZMPSZ 

Törökszent-

miklósi 

Tagintézmény 

Fegyverneki 

Telephely 

Fegyvernek, 

Szent Erzsébet 

út 167/a. 

         

 

Székhelye:5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

Tagintézmények és telephelyek megnevezése 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye:5100 Jászberény, Nagytemplom utca 1. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5130Jászapáti, Hősök tere 9. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5340 Kunhegyes, Hajnal u. 3. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:5430 Tiszaföldvár, Malom utca 1. II. emelet 

Tagintézmény telephelye:5440 Kunszentmárton, Kölcsey Ferenc út 7. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5400 Mezőtúr, Petőfi út 6.  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye 

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

Tagintézmény telephelye: 5052 Újszász, Iskola út 8. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5350 Tiszafüred, Fő út 26. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 25. 

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

 

Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

Alapító szerv neve:                                       Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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Alapítói jogkör gyakorlója:                           emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye:                                        1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve:                                              Szolnoki Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye:                                      5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 

Típusa: pedagógiai szakszolgálati intézmény 

OM azonosító: 202794 

Köznevelési és egyéb alapfeladatai: 

Székhelyintézmény: 5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

megyei szakértői bizottsági tevékenység 

megyei pályaválasztási tanácsadás 

Tagintézmények:    

pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

                gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

járási szakértői bizottsági tevékenység 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

konduktív pedagógiai ellátás (korai fejlesztés keretén belül) 

gyógytestnevelés 

iskolapszichológiai,óvodapszichológiai ellátás koordinációja  

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának járási koordinációja 

 

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

Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi körei, feladatai és 

tevékenységei a következők:  

 

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

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

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

karbantartást.  

 

Székhelyintézmény, megyei szakértői bizottsági tevékenység: illetékessége Jász-Nagykun-

Szolnok megyére terjed ki, a sajátos nevelési igény megállapítása, vagy kizárása, a 

tagintézmények által átadott eseteknél a sajátos nevelési igény, vagy a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség megállapítása, vagy kizárása, a vizsgálat alapján szakértői vélemény 

készítése, a tagintézményi (járási) szakértői tevékenység koordinációja. 

 

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

tanácsadás révén. 

 

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

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

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

pedagógiai szakszolgálati ellátása. Diagnózis felállítása, szakértői és szakterületi vélemények 

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

megvalósítása, illetve a vonatkozó javaslattétel. 
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2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat jellemző profilja: 

A pedagógiai szakszolgálat munkája szakszolgálati jellegű és közérdekű, közcélokat szolgál. A 

Nemzeti Köznevelési Törvény határozza meg a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, az 

alábbiak szerint:  

A 18. § (1) értelmében a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási 

intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. 

(2) Pedagógiai szakszolgálat 

a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 

b) szakértői bizottsági tevékenység, 

c) a nevelési tanácsadás, 

d) a logopédiai ellátás, 

e) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

f) a konduktív pedagógiai ellátás, 

g) a gyógytestnevelés, 

h) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 

i) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 

A pedagógiai szakszolgálatunk székhely- és tagintézményeiben magasan és sokoldalúan 

képzett klinikai, tanácsadó és pedagógiai szakpszichológusok, pszichológusok, szakvizsgázott 

gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok elhivatott, felelősségteljes hozzáállással várják, 

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

Képzettségük lehetővé teszi, hogy a problémák többségét megfelelő módon, határidőre 

orvosolják, illetve kompetencia határaikat ismerve megfelelő ellátó szervhez irányítják azokat, 

akiknek nem tudnak kielégítő ellátást biztosítani. 

 

3. Tárgyi feltételek: 

3.1 Székhelyintézmény, Főigazgatóság 

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

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

főigazgató helyettes (2.) irodája, a gazdasági - HR iroda, a Pályaválasztási Tanácsadó 

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

megfelelő. Az informatikai eszközellátottság mennyiségileg és minőségileg is megfelelő, 

köszönhetően az EFOP 3.1.6 pályázatnak. A nagyteljesítményű, bérelt fénymásoló 

nagymértékben hozzájárul a Főigazgatóság határidőket messzemenően tartó, és színvonalas 

munkájához. 

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

megfelelő. Ugyanakkor értekezletek, megbeszélések tartására a Főigazgatóságon nagyobb 

méretű terem nem áll rendelkezésre. 

 

3.2 Székhelyintézmény, Pályaválasztási Tanácsadó 

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

helyezkedik el. Egy közös irodában fejtette ki jelzett tevékenységének egy részét, melyet a 

köznevelési intézményekbe is kiszervezett. Egyéni tanácsadási munkáját a megosztott 

munkaszobában, saját irodában, illetve a Megyei SZB Mária út 19. sz. alatti, földszinti 

irodáiban végezte, délutáni órákban, a szakértői tevékenység befejezését követően, órarend 

szerinti megosztással.  

 

3.3 Székhelyintézmény, Megyei Szakértői Bizottság 

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

szám alatt, a földszinti 2 irodában dolgozott jelen tanév során. A vizsgáló szobák száma a 



 
 

JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 

 
8 

 

vizsgáló személyek számához viszonyítva nem kielégítő, voltak olyan vizsgálók, ahol két-két 

szakember dolgozott egész évben párhuzamosan, itt a térelválasztást szekrénysorokkal, 

önerőből megvalósította a SZB, azonban az akusztikai hatások, mint zavaró körülmények ebben 

a helyzetben nem kivédhetők, és akadályozták a szakszerű, és a gyermek mindenek feletti 

érdekét szem előtt tartó, komplex vizsgálatok végzését. Az épület állaga, a vizsgáló és 

közösségi szobák, illetve a kiszolgáló és mellékhelyiségek állapota jó, az intézmény két 

gondnok-karbantartója folyamatosan végezte a kisebb javításokat. Az informatikai eszközpark 

pályázati forrásból 100 %-ban megújult. A vizsgálati eszközpark szintén pályázati forrásból 

bővült, gazdagodott, megfelelő. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati 

jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón, egész évben 

folyamatosan készítette, így folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

Értekezletek, megbeszélések tartására egy, maximum 20 fő befogadására alkalmas helyiség állt 

rendelkezésre, ezt viszont a munkaközösségek is folyamatosan használták. 

 

3.4 Tagintézmények 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye, 

Jászberény, Nagytemplom utca 1. szám alatt dolgozott a 2018/2019. tanévben. Az épület 

állaga, a vizsgáló és terápiás szobák száma nem elegendő a megnövekedett feladat 

megvalósításához. Az épületben az I. emeleti szint hozzáférése balesetveszélyes, és 

munkavédelmi intézkedéseket vonhat maga után. Az informatikai eszközpark pályázati 

forrásból 100 %-ban megújult. A vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati 

forrásból bővült, gazdagodott, megfelelő. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati 

jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón, egész évben 

folyamatosan készítette, így folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézmény, 

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

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

adaptálása megvalósult. Az informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban 

megújult. A vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, 

gazdagodott, megfelelő. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket 

és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón, egész évben folyamatosan 

készítette, így folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye, 

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

feladatellátás zavartalan, a munkafeltételek a szakemberek pozitív hozzáállása révén 

sokat javultak. A logopédiai szoba átalakítása és a konyhasziget leválasztása befejeződött, 

jelen állapotában már megfelelő. Az informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-

ban megújult. A vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, 

gazdagodott, megfelelő. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket 

és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón, egész évben folyamatosan 

készítette, így folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye 

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

terápiás szobák száma az ellátott feladathoz mérten megfelelő. Az informatikai 

eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban megújult. A vizsgálati és terápiás eszközpark 

szintén pályázati forrásból bővült, gazdagodott, megfelelő. Az irattartó kartonokat, a 

másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája 

olcsón, egész évben folyamatosan készítette, így folyamatosan és olcsón biztosítva az 

eszközutánpótlást. 
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni 

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

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

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

feladatellátásnak megfelelő. A kunszentmártoni telephely viszont egyre kevéssé felel meg 

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

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

ellátása egész tanévben a tiszaföldvári épületben történt, nehezítve folyamatosan a helyi 

ellátás jó megszervezését.  Itt ugyanakkor lehetetlen megszervezni a korai fejlesztést, a 

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

Kunszentmárton térségébe tartoznak, akadályoztatva voltak a korai fejlesztés igénybe 

vétele terén, amennyiben az utazásuk csak tömegközlekedéssel valósult meg. Az 

informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban megújult. A vizsgálati és terápiás 

eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, gazdagodott, megfelelő. Az irattartó 

kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a 

Székhelyintézmény nyomdája olcsón, egész évben folyamatosan készítette, így 

folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye, 

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

és terápiás szobák száma az ellátott feladatnak megfelelő, önerőből is sokat fejlődött, 

gazdagodott. Az informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban megújult. A 

vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, gazdagodott, 

megfelelő. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón, egész évben folyamatosan 

készítette, így folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye, 

Szolnok, Városmajor út 65/A szám alatt, illetve telephelyén, Újszász, Iskola út 8. szám 

alatt fejtette ki tevékenységét. A szolnoki épület állapota kielégítő, a vizsgáló és terápiás 

szobák száma viszont az ellátott feladathoz és a szakemberlétszámhoz viszonyítva 

rendkívül kevés. Az informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban megújult. A 

vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, gazdagodott, 

megfelelő. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón, egész évben folyamatosan 

készítette, így folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. Az Újszászi 

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

feladatnak megfelelő. Az informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban 

megújult. A vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, 

gazdagodott, megfelelő. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket 

és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón, egész évben folyamatosan 

készítette, így folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézmény, 

Tiszafüred, Fő út 26. szám alatt dolgozott a tanév során. Az épület állapota nagyon jó, a 

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

mozgásfejlesztő termet vizsgáló szobából – belső átszervezéssel – alakították ki. Az 

informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban megújult. A vizsgálati és terápiás 

eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, gazdagodott, megfelelő. Az irattartó 

kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a 

Székhelyintézmény nyomdája olcsón, egész évben folyamatosan készítette, így 

folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi 

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

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

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

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

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

mondható. Az informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban megújult. A 

vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, gazdagodott, 

megfelelő. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája olcsón, egész évben folyamatosan 

készítette, így folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 

4. A JNSZMPSZ személyi feltételei: 

A főállású pedagógusok megoszlása 

Megnevezés Betöltött státusz Ebből gyesen 

Pszichológus  27,5 6 

Gyógypedagógus 49,5  

Logopédus 25 1 

Konduktor 4  

Fejlesztő pedagógus 10 2 

Gyógytestnevelő 9  

Tehetségkoordinátor 2  

PV tanácsadó 3  

Összesen 130 9 

 

 39 fő egyéb alkalmazott, ebből: 

 19 fő NOKS 

 22 fő technikai alkalmazott  

 

Főállású / részmunkaidős / megbízási szerződéssel / túlórával betöltött és betöltetlen státuszok 

2019.06.01.: 

Munkakörök Engedélyezett 

álláshelyek 

Betöltött 

álláshelyek 

Betöltetlen 

álláshelyek 

Meghirdetett 

álláshelyek 

Pedagógus 160 144,82 15,18 20 

NOKS 19 19 0 0 

Egyéb 18,5 18,63 -0,13 0 

Összesen 197,5 182,45 15,05 20 

 

5. Megvalósult intézkedések a személyi feltételek javítására: 

 Az Intézmény beiskolázási terve tartalmazza a támogatott szakvizsgás végzettségek 

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

intézmény dolgozói, de még nem rendelkeztek a jogszabály által előírt végzettséggel. – 

megvalósult. 

 Támogattuk továbbá a másoddiplomák megszerzését a fiatal és motivált kollégák 

esetében. Így kívántuk megcélozni a ritkább szakok szerinti szakos ellátottság megfelelő 

szintjét az intézményben – igények szerint megvalósult. 

 Együttműködési megállapodásokat kötöttünk több gyógypedagógus képző felsőoktatási 

intézménnyel, gyakorlati helyszínt biztosítottunk. E módszerrel a szakember utánpótlást 

kívántuk megsegíteni – eseti megkeresés szerint megvalósult. 
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 Támogattuk a mesterprogramokat, így szakembereink szakmai elismertégét kívántuk 

hosszú távon erősíteni – igény szerint megvalósult. 

 Támogatjuk szakembereink szupervízióját, a Fenntartó segítségével, minden pedagógiai 

szakszolgálati területen – nem valósult meg. 

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

utánpótlásért is sokat tettünk - megvalósult. 

 

6. A JNSZMPSZ gazdálkodása: 
2019. évre - a jóváhagyott keretszámok alapján - a dologi kiadásokra 56.231.465 Ft-ot 

kaptunk. A dologi kiadások tartalmazzák a közüzemi díjakat, a zavartalan munkavégzéshez 

szükséges szakmai és karbantartási anyagokat. A kiadás nem tartalmazza a kis- és nagyértékű 

tárgyi eszközök, beruházások és felújítások összegét. 2019. költségvetési évre engedélyezett 

munkaterv szerinti többletkötelezettség összege 500.000,-Ft; SZMSZ szerinti 

többletkötelezettség összege 1.500.000,-Ft. Pedagógus továbbképzésre a Fenntartó 

1.850.000,-Ft-ot engedélyezett.  

A felhasználást folyamatosan (havonta) nyomon tudjuk követni, hiszen a Tankerület részéről 

megkapjuk a könyvelési adatok alapján a teljesített kiadásokról készített listát. A Fenntartó 

által 2019.05.31. napjáig elkészített dologi felhasználás 39,84 %-os volt. 

 

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

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

megye minden kisgyermeke, tanulója részére, minőségi pedagógiai szakszolgálati ellátás 

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

(BTMN és egyéb kategóriák esetében). Fontos számunkra továbbá a színvonalas szolgáltatás 

biztosítása szülők és a pedagógusok részére, köznevelési és gyermekvédelmi intézmények 

szakemberei számára egyaránt.  

  

Tagintézményeink ellátandó gyermek/tanulólétszámának alakításánál elsődleges szempont, 

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

jogviszonyt létesítettek vehessék igénybe a szolgáltatást. 

A Székhelyintézmény MSZB ellátandó gyermek/tanulólétszámának alakításánál szintén 

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

intézményben jogviszonyt létesítettek vehessék igénybe a szolgáltatást. 

 

8. Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás megvalósulása a különböző köznevelési 

intézményekre fókuszálva: 

8.1 Óvodák 

 A szülők számára biztosított előzetes tájékoztatással a tagintézmények segítették a 

gyermekek harmonikus fejlődését és beilleszkedését a közösségbe. 

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

életkor-specifikus és magas színvonalú pszichológiai, gyógypedagógiai, fejlesztő 

pedagógiai ellátást biztosítottak a kis kliensek számára, tájékoztatást szüleik és 

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

 A tagintézmények programkínálatukkal és családias légkörükkel optimális feltételeket 

biztosítottak a gyermeki személyiség kiegyensúlyozott fejlődéséhez. 

 Saját mindennapos tevékenységükkel a tagintézmények elősegítették az egészségnevelés 

stratégiai programjának kidolgozását és megvalósítását. 
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 Működési feltételeiknek javítása érdekében a tagintézmények és telephelyeik a székhely 

irányítása mellett jól kihasználták a pályázati lehetőségeket. 

 A pedagógiai szakszolgálat szakemberei folyamatos szakmai képzéssel, 

továbbképzésekkel, önműveléssel igyekeztek emelni a szakmai munkájuk színvonalát. 

 

 8.2 Óvoda - iskola átmenet 

 Az óvoda - iskola kapcsolatrendszere hatékonyabbá tételének pedagógiai szakszolgálati 

támogatása, a gyermekek neveltségi szintjének emelése tanácsadás, terápiás 

beavatkozások révén folyamatosan megvalósult. 

 A két nevelési területben rejlő módszertani lehetőségek támogatott közelítése egymáshoz, 

adaptív szakmai párbeszédek kezdeményezése: a tanítók óvodai látogatásának 

gyakoribbá tétele, a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése, a konzultáció 

/szupervízió lehetőségének megteremtése, a partneri kapcsolatrendszer javítása, valamint 

mindezek dokumentálása a tagintézmények munkaterveiben, heti ütemterveiben 

megtörtént. 

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

életkor-specifikus és magas színvonalú pszichológiai, gyógypedagógiai, fejlesztő 

pedagógiai ellátást biztosítottak a kis kliensek számára, tájékoztatást szüleik és 

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

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

megtörtént. 

 Az alsó tagozatos órák hatékonyabb közelítésének szakmai (pszichológiai –

gyógypedagógiai - pedagógiai) támogatása a tanulók életkori sajátosságaihoz  

hatékonyabb megközelítése. 

 A gyermeki motiváció megőrzésének segítése az alsó tagozaton – folyamatos 

tevékenységbe ágyazott feladatként realizált. 

 

8.3 Általános iskolák 

 Az általános iskolák készségek és képességek megalapozásában végzett feladatainak 

megerősítése, a készségfejlesztés feltételeinek pedagógiai szakszolgálati támogatása 

megtörtént. 

 Az általános iskolák rendelkezzenek az átjárhatóság megkönnyítése érdekében a diákok 

fogadásához szükséges differenciált, egyéni fejlesztőprogramokkal, hatékonyabban 

működjenek együtt az átjárhatóság biztosításában a társintézményekkel. E folyamatot a 

pedagógiai szakszolgálat intenzív támogatással könnyítette. 

 Az intézmények végezzenek induló képességmérést az egyéni képességek 

feltérképezéséhez. E tevékenységben a pedagógiai szakszolgálat – kérésre – segítséget 

nyújtott, segédanyagot biztosított. 

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

életkor – specifikus és magas színvonalú pszichológiai, gyógypedagógiai, fejlesztő 

pedagógiai ellátást biztosítottak a kis kliensek számára, tájékoztatást szüleik és 

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

 A tanév során folyamatosan megvalósult a tanítók szakszolgálati megtámogatása abban, 

hogy hatékonyabban valósítsák meg az eredményes tanulás szokásainak kialakítását az 

alapozó szakaszban, s ez tükröződjön vissza az alsós műhelyközösségek szakmai 

tapasztalatcseréje, a nevelést-oktatást végző, és a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

tapasztalatcseréje folyamán.   

 A pedagógusok megtámogatása, tanulás módszertani ismereteinek bővítésére, különös 

tekintettel az SNI és BTMN gyermekek, tanulók sikeres együttnevelésének, 
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együttoktatásának modelljei megismerésében; a tanácsadás, konzultáció rendszeresen 

megvalósult. 

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

tartalmi szempontból legyen átgondolt. A pedagógiai szakszolgálat e területen biztos 

támogatást nyújtott a köznevelés szakembereinek. 

 A pedagógiai szakszolgálat támogatást biztosított a gyakorló pedagógus szakembereknek 

a fejlesztő/rehabilitációs órák szervezése, az átgondoltabb iskolai fejlesztő/ rehabilitációs 

csoportok racionálisabb szervezése tekintetében, alapozva a gyermek/tanuló szakértői 

véleményében tett javaslatokra, valamint a rehabilitációs/fejlesztő csoportok 

szervezésének pszichológiai és gyógypedagógiai alapelveire.  

 

8.4 Középfokú oktatási intézmények 

 A pedagógusok megtámogatása, tanulás módszertani ismereteinek bővítésére, különös 

tekintettel az SNI és BTMN gyermekek, tanulók sikeres együttnevelésének, 

együttoktatásának modelljei megismerésében; a tanácsadás, konzultáció rendszeresen 

megvalósult. 

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

tartalmi szempontból legyen átgondolt. A pedagógiai szakszolgálat e területen biztos 

támogatást nyújtott a köznevelés szakembereinek. 

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

életkor – specifikus és magas színvonalú pszichológiai, gyógypedagógiai, fejlesztő 

pedagógiai ellátást biztosítottak a kis kliensek számára, tájékoztatást szüleik és 

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

 

9. Az eredményes munkavállalás, a XXI. század kihívásainak igénye és az élethosszig tartó 

tanulás képességének biztosítása érdekében az önálló tanulás képességének alakítása, e 

területek pedagógiai szakszolgálati megtámogatása: 

 A pedagógusok tanulás módszertani ismereteinek bővítése érdekében rendszeresen 

szervezett székhely- és tagintézményi műhelyfoglalkozások az SNI és BTMN, valamint 

iskolaérettség témakörökben - megvalósult. 

 Az eredményes tanulás szokásainak kialakítása az alapozó szakaszban, az alsós 

munkaközösségek szakmai támogatása a témában, a feladatok rögzítése a 

munkaközösségi munkatervekben - megvalósult. 

 A tanulásmódszertan oktatásának beépítése a felső tagozaton, pedagógiai szakszolgálati 

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

részben megvalósult. 

 

10. Az intézmények működésével kapcsolatos feladatok megvalósulása:  
 A pedagógiai szakszolgálat jelen tanév során folyamatosan támogatta a különböző 

intézménytípusok a gyermekek-tanulók továbbhaladása érdekében folytatott együttműködését, 

mely a kölcsönös tisztelet és egymás szaktudásának elfogadása révén valósulhatott meg. A 

gyermekek/tanulók érdekében sikeresen valósult meg meg az intézménytípusok közötti 

szakmai együttműködés folyamatos fejlesztése. 

 A Fenntartó elvárásai 

 

A fenntartói elvárásból 

adódó intézményi célok 

A célok teljesítéséhez kapcsolódó 

intézményi feladatok 

A JNSZ Pedagógiai 

Szakszolgálat  

 

A pedagógiai szakszolgálat 

ellátási feladataira vonatkozó 

törvények ismerete és  

A jogszabályok ismertetése a 

munkatársakkal, bizonytalanság 

esetén állásfoglalás kérése, illetve 
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törvényes működése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pedagógiai 

szakszolgálathoz 

fordulók jogszabály 

által meghatározott 

határidőn belüli 

szakszerű ellátása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pedagógiai 

szakszolgálati 

adminisztráció pontos 

vezetése, az új INYR 

pontos, rendszeres, 

lehetőség szerint 

hibátlan vezetése. 

változásainak folyamatos 

nyomon követése. 

 

 

 

 

 

 

 

A jelentkező szülők és 

gyermekeik színvonalas 

ellátása, segítése minden 

pedagógiai szakszolgálati 

területen, a jogszabályoknak 

megfelelő keretek között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megye/tankerület/járás 

iskoláinak, óvodáinak 

támogatása, a pedagógusokkal 

való hatékony együttműködés 

megvalósítása a Nemzeti 

Köznevelési Törvény 

szellemében. 

jogi segítség igénybe vétele 

(Fenntartó SZTK jogi referense, 

szakszolgálati referens, EMMI 

szakreferens)- folyamatosan 

megvalósult, a Székhely 

tájékoztatói és a 

munkaközösségek megosztott 

információi révén. 

 

Az intézményben folyó munka 

törvényességének és 

jogszerűségének folyamatos 

nyomon követése, vezetői 

ellenőrzése. A szakértői és 

szakterületi vélemény írás tartalmi 

és formai követelményeinek 

folyamatos felügyelete, 

korrekciója. 

A munka törvényességének és 

jogszerűségének folyamatos 

nyomon követése, vezetői 

ellenőrzése munkaterv szerint, 

dokumentáltan megtörtént. 

Az iskolákkal, óvodákkal való 

tudatos és rendszeres 

kapcsolattartás megvalósult, a 

tagintézmény-igazgatók 

ellenőrzése révén igazolt, 

dokumentált. 

 

Jó kapcsolat 

fenntartása a Szolnoki 

Tankerületi 

Központtal, mint 

fenntartóval, a 

szülőkkel, napi 

kapcsolat az oktató – 

nevelőmunkát végző 

intézmények 

vezetőivel, 

pedagógusaival, 

társintézményekkel, 

önkormányzati és 

egyéb fenntartókkal. 

  

A kialakított egységes 

pedagógiai 

szakszolgálati 

szemlélet fenntartása 

A Fenntartó SZTK minden 

szakemberével jó szakmai és 

emberi együttműködés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kliensközpontú működés 

fejlesztése, megvalósítása. 

A kliensek (szülők, 

intézmények) igényeinek 

Rendszeres konzultáció, 

együttműködés, beszámolók és a 

fenntartói jelzések be- és 

elfogadása, beépítése a napi  

pedagógiai szakszolgálati 

gyakorlatba minden vonatkozó 

esetben és helyzetben 

megvalósult.  

 

 

 

 

 

 

 

Értékelési, önértékelési rendszer 

folyamatos működtetése, a 

tanfelügyeleti és minősítő rendszer 

(PSZE és PÉM) elvárásainak való 
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az Intézmény minden 

tagintézményében. 

megismerése, elégedettségének 

rendszeres mérése, és ennek 

szellemében az Intézmény 

működésének folyamatos 

alakítása. 

megfelelés – sikeresen 

megvalósult.  
A szülők, intézmények, gyakorló 

pedagógus szakemberek 

visszajelzéseinek követése és 

figyelembe vétele, korrekciós 

folyamatok aktív beépítése a 

pedagógiai szakszolgálati 

gyakorlatba. Folyamatos 

konzultáció a partner 

intézményekkel, a gyakorlatok 

korrekciója érdekében – a tanév 

végi elégedettség mérés révén 

dokumentált (kiemelt területek 

mérése, eredményesség mérések). 

  

11. Fenntartói elvárások megvalósulása a pedagógiai szakszolgálati működésben: 

 Legfőbb feladat volt a tanév során a feladatellátás szakszerűségének megtartása. 

 Fontos feladat volt a tanév során a törvényesség, jogszerűség megtartása. 

 Fontos és folyamatos feladat volt a tanév során az egységes működés fejlesztése. 

 Fontos és folyamatos feladat volt még a tanév során az együttműködés fejlesztése a 

szakemberek, a tagintézmények között.  

 További fontos feladat volt a tanév során a javakkal való racionális gazdálkodás, a 

költséghatékony működés.   

 Fontos vezetői feladat volt a tanév során a tagintézményi autonómia biztosítása, mely 

tekintetben úgy a Főigazgatóság, mint a tagintézmények jelen tanév során jelentős előre 

lépéseket tettek. 

 

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

intézményben, mely részben, vagy egészben megvalósult: 

 Átláthatóság a feladatellátásban,   

 Ellenőrizhetőség a feladatellátásban – beszámolók, ellenőrzési jegyzőkönyvek 

 Mérhetőség a feladatellátásban: Mérés, Értékelés Munkacsoport (MÉM) működtetése 

– kiemelt területeken elégedettség mérés megtörtént (nevelési tanácsadás, 

tehetséggondozás, gyógytestnevelés), 

 Munkaidő kihasználtság követése a feladatellátásban – tagintézmény-vezetői 

feladatkörben valósult meg.  

 Arányos munkaerő- terhelés a feladatellátásban - tagintézmény-vezetői feladatkörben 

valósult meg.  

 Teljesítmény és minőség folyamatos értékelése: tanfelügyeleti és minősítési eljárásokra 

felkészülés – vezetői támogatás, felkészülési napok és POK-os képzéseken való részvétel 

biztosítása megtörtént.  

 Teljesítmény és minőség megjelenítése: konferenciák, publikációk, kiadványok 

(Tanévnyitó és Tanévzáró Rendezvény, Megyei SNI Konferencia az együttnevelést 

végző intézmények vezetői és pedagógusai részére, Regionális Tehetség Konferencia, 

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

továbbképzések a FMPSZ székhely és tagintézményeivel, munkaközösségeivel, minden 

szakszolgálati területen, Honlap publikációk, SNI és BTMN rendszeres műhelyek 
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pedagógusok részére, megyei-járási).- honlap beszámolók és jegyzőkönyvek 

dokumentálják.  

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

szervező, megvalósító munkájának ellenőrzése (F, Fh – megvalósult, jegyzőkönyvezve, 

értékelve, visszajelezve az érintetteknek). 

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

év); (F, Fh – megvalósult, jegyzőkönyvezve, értékelve, visszajelezve az érintetteknek). 

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

tevékenység ellenőrzése (2. év); (F, Fh - megvalósult, jegyzőkönyvezve, értékelve, 

visszajelezve az érintetteknek). 

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

(F, Fh - megvalósult, jegyzőkönyvezve, értékelve, visszajelezve az érintetteknek). 

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

Fh, Ti - megvalósult, jegyzőkönyvezve, értékelve, visszajelezve az érintetteknek). 

 Minőség a teljesítményben: INYR vezetésének ellenőrzése (F, Fh, Ti - megvalósult, 

jegyzőkönyvezve, értékelve, visszajelezve az érintetteknek). 

 

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

 Mérhető, számszerűsített munkateljesítmény kritériumok kidolgozása és azok 

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

igazgatók, főigazgató) – valamint a munkaközösségek munkája révén megvalósult. 

  Pályázatok megvalósítása– mérés, értékelés (MÉM, pályázati felelős) – nem valósult 

meg, csak beszámolók készültek, a projektmenedzsment által kiadott 

formanyomtatványokon. 

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

igazgatók) és munkaközösségek munkája révén sikeresen és eredményesen megvalósult. 

 

14. Törvényesség, azaz jogszerűség a feladatellátásban: 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, feladatellátás (F, Fh, Ti) - megvalósult, 

jegyzőkönyvezve, értékelve, visszajelezve az érintetteknek). 

 Szabályozó dokumentumok előírásainak követése (F, Fh, Ti) - megvalósult, 

jegyzőkönyvezve, értékelve, visszajelezve az érintetteknek). 

 Szervezeti és működési szabályzat (F).- a korrekció rendszeres, folyamatos. 

 

15. Egységesség a működésben: 

 Egységesség a pedagógiai szakszolgálati munka dokumentálásában: naplóvezetés, heti 

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

Ti) - megvalósult, jegyzőkönyvezve, értékelve, visszajelezve az érintetteknek). 

 Egységességre törekvés a munkaidő kihasználásban (F, Fh, Ti) - megvalósult, 

jegyzőkönyvezve, értékelve, visszajelezve az érintetteknek). 

 Egységesség a szakember terhelésében (F, Fh, Ti) – tagintézmény-igazgatói 

kompetenciában realizált (autonómia). 

 Egységesség a határidők tartásában (F, Fh, Ti) - megvalósult, jegyzőkönyvezve, 

értékelve, visszajelezve az érintetteknek). 

 Egységesség a szolgálati filozófia érvényesítésében (F, Fh, Ti) – nem valósult meg; 

probléma esetén kivizsgálás és probléma kezelés történt, jegyzőkönyvezve, értékelve, 

visszajelezve az érintetteknek). 
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16. Esélyegyenlőség elve szerinti működés prioritásai: 

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

tagintézmény-igazgatói kompetenciában realizált (autonómia). 

 Fogyatékossággal, betegségekkel élő kliensek segítése (F, Fh, Ti) – tagintézmény-

igazgatói kompetenciában realizált (autonómia). 

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

tagintézmény-igazgatói kompetenciában realizált (autonómia). 

 

17. Költséghatékonyság: 

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

működtetése, mint a szakemberek kapacitásának racionális, egyenletes használata terén 

(F, Ti, G-Hr vezető) – alapelvek szintjén megvalósult, ugyanakkor a gyakorlat szintjén 

nem, tekintettel arra, hogy a vezetés nem látja a tagintézmények valódi 

pénzfelhasználását, így takarékossági intézkedésekre is csekély mértékben képes. 

 

18. A 2018/2019. tanév szakmai prioritásai voltak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálati intézményben: 

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

értekezlet, illetve szakmai konferencia a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete keretében. 

Előadók, programterv: Tehetséggondozás- PVT munkaközösség feladata – megvalósult, 

beszámoló és jelenléti ívek dokumentálják. 

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

műhelymunkák szakszolgálatunk szakemberei számára - megvalósultak, beszámolók és 

jelenléti ívek dokumentálják. 

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

tehetséggondozási hetek a tagintézményekben, bemutatóórák/foglakozások, előadások 

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

szerint, 9 tagintézményre és 2 telephelyre lebontva - megvalósultak, beszámolók és 

jelenléti ívek dokumentálják. 

 Fókuszban a gyógytestnevelés: a feladat sikerkritériumainak meghatározása, a 

megvalósítás segítése, ellenőrzése- csak részben valósult meg, szakemberhiány okán. 

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

képzésre, önképzésre fordítható időkeret, tanfelügyeletre, minősítésre való felkészülésre 

biztosított, garantált időkeret terhére- 1005-ban megvalósult; ezt szépen illusztrálja a 

szakvizsgázott szakemberek arányának lassú, de biztos emelkedése. 

 Tervezett főigazgatói és helyettesi megjelenés a tagintézményi/telephelyi heti 

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

módok keresése- időhiányból csak részben valósult meg (néhány félévi, néhány év végi 

értekezleten). 

 A korai fejlesztés négylépcsős modelljének működtetése minden tagintézmény és 

telephely korai fejlesztési gyakorlatában – részben valósult meg, van olyan tagintézmény, 

mely nem vette át a modellt. 

 A korai fejlesztés nagy részének megvalósítása a tagintézményekben: a kollégák 

utazási terheinek csökkentése – 80%-ban megvalósult. 

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

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

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

tevékenységek egységesítése a 2019. évben befejeződik - megvalósult, jegyzőkönyvezve, 

értékelve, visszajelezve az érintetteknek). 



 
 

JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 

 
18 

 

 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- időhiányból részben 

valósult meg. 

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

tagintézmény-igazgatók és telephely-vezetők munkájának szakmai segítése és 

ellenőrzése- Fh, megvalósult, jegyzőkönyvezve, értékelve, visszajelezve az 

érintetteknek). 

 Elégedettség-mérés beindítása minden pedagógiai szakszolgálati feladatellátási 

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

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

szakmai gyakorlaton – megvalósult dokumentált, intézkedési tervek készültek 

(tagintézményi, intézményi). 

 Önértékelési, tanfelügyelet és minősítési sikeres eljárások megvalósítása: pontos 

alapozás, jó felkészülés, sikeres eljárások támogatása – megvalósult, honlap 

dokumentálja. 

 Igazgatótanácsi értekezleteken tagintézményi pályázati programok ismertetése 

(sikerek – nehézségek, befektetések, eredmények) bemutatkozások folytatása 
(alkalmanként 1): kölcsönös támogatás igényének és elismerésének alakítása, fejlesztése 

– megvalósult, jegyzőkönyvek dokumentálják. 

 Munkaközösségi szakmai napok szervezése: belső továbbképzés, kommunikáció és 

szakmai együttműködés, közös problémamegoldás, egységesség kiemelt feladataként 

(egy alkalom/tanév) – a sok pályázati program miatt csak részben valósultak meg.  

 

19. Igazgatási terv megvalósítása a 2018/2019. tanévben: 

19.1 Munka- és működési rend, feladatok a 2018/2019. tanévben 

A JNSZMPSZ intézményben a magasabb vezetők felelősek az éves munkaidőkeret 

megtervezéséért, betartásáért, elszámolásáért, nyilvántartásáért, a munkarend (órarendek) 

elkészítéséért, betartatásáért. A törvényes munkaidő minden dolgozó esetében egységesen 40 

óra/hét. Ezen belül, a pedagógus munkakörben dolgozók munkaideje 21 óra/hét közvetlen 

foglalkozásokkal lekötött munkaidő, illetve a fennmaradó időben a tagintézmény- igazgatók, 

telephely vezetők az egyéb pedagógiai feladat megvalósításában a kollégák munkájára igényt 

tarthattak, megszervezhették azt. A teljes munkaidőt személyenként kellett órarendi keretbe 

foglalni, pontosan megnevezve a tevékenységeket, jól elkülönítve megjeleníteni a közvetlen 

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

megbeszélések, munkaközösségi és munkacsoport foglalkozások, belső továbbképzések, 

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

ügyeletek, egyebek. E dokumentálás minden tagintézményben korrekt, átlátható módon történt. 

 

A tanév minden hónapjának első hétfőjén10.00-13.00 óra között Igazgatótanácsi ülést 

szerveztünk, a magasabb vezetők részvételével (főigazgató, főigazgató-helyettesek, 

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

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

tagintézmények heti/havi saját értekezleteiket maguk tervezték munkaterveikben, 

dokumentálták jegyzőkönyveikben, emlékeztetőikben. 

Az Intézményben működő kilenc munkaközösség évente 4 - 4 alkalommal ült össze. Az 

ülésekről jelenléti ív és szöveges beszámoló készült, melyet a Titkárság iktatott és tárol, illetve 

az Intézmény a honlapján is megjelentetett. A munkaközösségi foglalkozásokon való 

megjelenés a munkaközösségi tagok számára kötelező, felmentést a jelenlét alól csak 

különösen – a tagintézmény-vezető által is igazoltan - indokolt esetben a főigazgató adhatott. 
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Az üléseken, értekezleteken, a munkamegbeszéléseken jelenléti ív vezetése és a részvétel 

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

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

kötelező foglalkozási órán felüli, a 40 órán belüli munkaidő részét képezte. 

 

19.2 Munkaidőkeretek a 2018/2019. tanévben 

 

 

Hónapok 

Pedagógusok 

kötött munkaidejéből a havi összes 

foglalkozási időkeret (4,2 óra) 

óra/nap) 

(21 óra/hét) 

Törvényes éves 

munka- 

időkeret 

 

nap/óra 

2018. 

Szeptember 84 20/168 

Október 92,4 22/176 

November 88,2 21/168 

December 58,8 15/126 

2019. 

Január 92,4 22/176 

Február 84 20/160 

Március 88,2 21/168 

Április 92,4 22/176 

Május 96,6 23/184 

Június 84 20/160 

Július 96,6 23/184 

Augusztus 92,4 22/176 

Összesen: 1050 óra 251 nap/2022 óra 

 

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

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

Szakszolgálat nappali rendszerű munkabeosztással dolgozott, egész éves folyamatos nyitva 

tartás mellett. Hétköznapokon általában 8.00 órától 16.00 óráig tartó időszakban - a feladatok 

ellátási szükségletének megfelelően - el lehetett térni a munkabeosztás napi megszervezésében, 

legfeljebb reggel 7.00 órás munkakezdéssel, illetve este 19.00 óráig tartó munkabefejezéssel 

tervezve, a helyi kliensi igények szem előtt tartásával. 

A munkabeosztás, illetve a szabadságolások tervezése a tanév rendjéhez igazodott, a 

folyamatos nyitva tartás követelményeit betartva. A tagintézmények és telephelyek nyitva 

tartását saját munkaterveik tartalmazták. 

 

19.3 Magasabb vezetők és vezetők gyermekkel/tanulókkal töltött ideje, azaz heti tervezés 

szerint, esetszámmal alátámasztott kontakt órái 

2018/2019. tanév 

 

Név, tagintézmény Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össz. 

Ungi Marianna 

Székhelyintézmény – 

mb.SZB vezető 

  8.00-

10.00  

(2 óra) 

8.00-10.00 

(2 óra) 

 4 óra 

Magyarné Kovács 

Ildikó 

    8.00-

12.00  

(4 óra) 

4 óra 
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Székhelyintézmény– 

PVT, mb. Fh 

Császár István 

Székhelyintézmény –

PVT vezető 

10:00-

12:00 

(2 óra) 

8:00-

12:00 

  (4 óra) 

- - 8:00-

12:00 

(4 óra) 

10 óra 

Szilágyi Edit 

Székhelyintézmény – 

SZB – vezető helyettes 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

10 óra 

Bartusné Major Ágnes 

mb. igazgató, Jászapáti 

Tagintézmény 

  8:00-

10:00 

(2 óra) 

  2 óra 

Bartusné Major Ágnes 

igazgató, Jászberényi 

Tagintézmény 

   9.00-11.00 

(2 óra) 

8:00-

10:00 

(2 óra) 

4 óra 

Barna Nelli 

igazgató-helyettes, 

Jászberényi 

Tagintézmény 

 8:00-

12:00 

(4 óra) 

 14:00-

16:00 

(2 óra) 

  

Zsoldos Erzsébet  

igazgató, Karcagi 

Tagintézmény 

  10.00-

12.00  

(2 óra) 

14.00-

16.00  

(2 óra) 

 4 óra 

Kunné Monoki 

Andrea 

igazgató-helyettes, 

Karcagi Tagintézmény 

  10:00-

12:00 

(2 óra) 

15:00-

16:00 

(1 óra) 

11:00-

12:00 

(1 óra) 

10:00-

12:00 

(2 óra) 

6 óra 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

igazgató, Kunhegyesi 

Tagintézmény 

8.00-

10.00 

(2 óra) 

8.00-

10.00 

(2 óra) 

   4 óra 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

igazgató, 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

 8.00-

10.00  

(2 óra) 

 8.00- 

10.00  

(2 óra) 

 4 óra 

Szaszkóné Gala 

Katalin 

igazgató - helyettes, 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

 8:00-

9:00  

(1 óra) 

9:30-

10:00 

(1 óra) 

 15:00-

16:00  

(1 óra) 

8:00-

11:00  

(3 óra) 

6 óra 

Bencsik Mária 

Bernadett  

igazgató, Mezőtúri 

Tagintézmény 

 08.00-

12.00 

(4 óra) 

   4 óra 

Lengyel-Bagdán Kata 

igazgató-helyettes, 

Mezőtúri Tagintézmény 

 8:00-

10:00 

(2 óra) 

8:00-

9:00 

(1 óra) 

8:00-11:00 

(3 óra) 
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Gleviczky Marianna 

Éva 

igazgató, Szolnoki 

Tagintézmény 

  08.00-

12.00  

(4 óra) 

  4 óra 

Pásztor Tiborné 

Parádi Emőke 

igazgató-helyettes, 

Szolnoki Tagintézmény 

   15:30-

16:30 

(1 óra) 

8:00-

13:00 

(5 óra) 

 

6 óra 

Bogdán Evelin 

igazgató-helyettes, 

Szolnoki Tagintézmény 

Újszászi Telephely 

9:00-

10:00 

10:30-

11:30 

(2 óra) 

 

 

8:00-

9:00 

15.00-

16.00  

(2 óra) 

 08.00-

10.00  

(2 óra) 

 

 

6 óra 

Krómi Zoltánné 

igazgató-helyettes, 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

  8:00-

9:00; 

15:00-

16:00 

(2 óra) 

 8:00-

10:00 

(2 óra) 

 

4 óra 

Szabó Judit 

igazgató, 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

   08.00-

12.00 

(4 óra) 

 4 óra 

Szabó Ildikó 

igazgató - helyettes, 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

Fegyverneki Telephely 

  08.00-

12.00  

(4 óra) 

 08.00-

10.00  

(2 óra) 

6 óra 

 

19.4 Heti teamek rendszere a 2018/2019. tanévben:  

Tagintézmény neve hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Főigazgatóság 13.00-

14.00 

    

Pályaválasztási Tanácsadó 10.00-

11.00 

    

Megyei Szakértői 

Bizottság  

13.00-

15.00 

    

Jászberényi Tagintézmény  12.00-14.00    

Jászapáti Tagintézmény    12:00-

14:00 

  

Karcagi Tagintézmény  10.00-11:30    

Kunhegyesi Tagintézmény   13.30-

15.30 

  

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

14.00-

16.00 

    

Mezőtúri Tagintézmény 13.00-

15.00 

    

Szolnoki Tagintézmény Meeting 

minden 

Vezetői: 

8:00-10:00 
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hónap 

első hétfő: 

13.00-

14.00 

Korai: 

12:00-13:00 

gyp, pszich-

logop: 

13.00-14.00 

Gyógytestn. 

16:00-17:00 

 

Újszászi Telephely  13.00-15.00 

 

   

Tiszafüredi Tagintézmény  14:30-16.00    

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

14.00-

16.00 

    

Fegyverneki Telephely 14.00-

16.00 

    

 

19.5 Főigazgatói és helyettesi belső ellenőrzés megvalósítása a tagintézmény-igazgatók, 

telephely-vezetők munkájára vonatkozóan 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, feladatellátás – ellenőrzése minden 

tervezett helyen megvalósult.  

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

SZKK)  – ellenőrzése minden tervezett helyen megvalósult.  

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

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

részben valósult meg, tekintettel arra, hogy a tagintézményi pénzfelhasználást nem 

ismerjük. 

 

 

Ssz. 

 

Időpontok 

 

Tagintézmény 

 

Ellenőrzés területei, 

dokumentumai 

 

Felelős 

1. 2018.11.29. JNSZMPSZ Jászapáti 

Tagintézmény 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató 

és 

helyettesek 

2. 2018.11.29. JNSZMPSZ Jászberényi 

Tagintézmény 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

 

 

 

Főigazgató 

és 

helyettesek 

3. 2019.01.15. JNSZMPSZ Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató 

és 

helyettesek 

4. 2019.01.15. JNSZMPSZ Mezőtúri 

Tagintézmény 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató 

és 

helyettesek 

5. 2019.01.22. JNSZMPSZ Karcagi 

Tagintézmény 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató 

és 

helyettesek 
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6. 2019.01.22. JNSZMPSZ Kunhegyesi 

Tagintézmény 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató 

és 

helyettesek 

7. 2019.04.02. JNSZMPSZ Szolnoki 

Tagintézmény  

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató 

és 

helyettesek 
8. 2019.05.02. JNSZMPSZ Szolnoki 

Tagintézmény és Újszászi 

Telephely 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató 

és 

helyettesek 

9. 2019.05.07. JNSZMPSZ Törökszentmiklósi 

Tagintézmény és Fegyverneki 

Telephely 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató 

és 

helyettesek 

10. 2019.05.24. JNSZMPSZ Tiszafüredi 

Tagintézmény 

Tanügyi dokumentáció, 

Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 

Főigazgató 

és 

helyettesek 

11. 2019.05.24. JNSZMPSZ Törökszentmiklósi 

Tagintézmény  

Munkaterv, Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Főigazgató  

 

20. A munkaközösségek működésének ellenőrzése a jelenléti ívek és írásbeli beszámolók 

alapján folyamatosan megtörtént: 

Ssz. Munka- 

közösség  

neve 

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

1. Logopédiai ellátás        X 

2. IÖM  X       

 

21. JNSZMPSZ Igazgatótanácsa: 

Vezetője: Csibi Enikő főigazgató 

Tagjai:    Ungi Marianna mb. főigazgató-helyettes 

        Magyarné Kovács Ildikó mb. főigazgató-helyettes 

                         Szabó Ildikó IÖM vezető 

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

Cselóczki Andrea, Bencsik Mária Bernadett, Gleviczky Marianna Éva, Krómi 

Zoltánné mb. igazgatóhelyettes, Szabó Judit  

Egyéb:  Dr. Farkasné Berkes Kitti: Gazdasági- HR irodavezető,  

Császár István pályázati felelős 

 

Kibővítetett igazgatótanács tagjai:  

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

Eseti meghívottak: munkaközösség-vezetők, KT elnök (a KT működésének befejezéséig) 

  

Ülései voltak: minden hónap második hétfőjén, 10.00-13.00-ig 

Jegyzőkönyvvezető:  Balázs Borbála pedagógiai szakszolgálati titkár, vagy  

Grenerczy Gyuláné ügyviteli alkalmazott 
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Ssz. 

 

Idő-

pontok 

 

Ülések megvalósított 

témái 

 

Dokumen 

táció 

 

Felelősök 

 

Megvaló-

sítás 

 

 
1. 2018.  

08.27. 

Alakuló értekezlet: Éves 

munkaterv paramétereinek 

áttekintése.  

Tanévkezdő sürgős 

aktualitások. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető. 

Szabályzatok 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény 

– igazgatók, 

telephely-

vezetők 

Igen. 

  Működési szabályzatok 

aktualizálása: Folyamatok 

Leírásának Kézkönyve, 

Szabályzatok Kézikönyve 

Önértékelési Csoport 

munkaközösség új tanévi 

munkájának beindítása. 

 

   

  Intézményi mérés-értékelés 

teljes spektrumának 

tervezése. 

Munka- és Tűzvédelmi, 

illetve INYR aktualitások. 

A 2018/2019. évi munkaköri 

leírások előkészítése. 

 

   

  „Tehetséggondozás Éve” 

programjának megbeszélése, 

döntés. 

Nyári karbantartások 

állapotának, ütemének és 

elkészítettségi fázisának 

áttekintése. 

Takarékossági intézkedések! 

 

   

2. 2018. 

09.03. 

 

Tanévnyitó értekezlet 

 

Jelenléti ív.  

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

 

igazgatótanác

s tagjai 

Igen. 

3. 2018. 

10.08. 

Belső szabályozók, 

szabályzatok 

aktualizálásának feladatai. 

 

 

 

 

Jelenléti ív.  

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény 

Igen. 
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  EFOP 3.1.6 pályázati teendők 

megbeszélése 

Működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. 

Egységes arculati elemek, 

formulák alkalmazása. 

Szabályzatok, hivatalos 

dokumentumok formai és 

tartalmi egyeztetése, 

terjesztése minden 

tagintézmény felé.  

A JNSZMPSZ Eljárások 

Kézikönyvének aktualizálása. 

Intézményi mérés-értékelés 

teljes spektrumának 

beindítása a MÉM 

segítségével. 

 

Szabályzatok – igazgatók, 

telephely-

vezetők 

 

  INYR aktualitások, 

kötelezettségek. 

GDPR: feladatok. 

A „Tehetséggondozás Éve” 

intézményi programjai. 

   

4. 2018. 

11.12. 

Működési, szakmai, 

pénzügyi aktualitások. 

MÉM ügyek: mérések és 

feldolgozásuk eredményei. 

 Honlap gondozási feladatok.  

 

Beszámolók 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény – 

igazgatók, 

telephely-

vezetők 

Igen. 

  Tagintézményi tehetség-

koordinátorok beszámolói a 

feladatellátás alakulásáról. 

GDPR: feladatok, 

aktualitások. 

 A „Tehetséggondozás Éve” 

programjának keretén belül a 

Jászapáti, Jászberény, 

Karcagi Tagintézmény 

programjának ismertetése, 

megbeszélése, értékelése. 

EFOP 3.1.6 pályázati 

teendők. 
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5. 2018. 

12.10. 

Működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. 

 Munkarend, munkafegyelem 

– a tagintézmény-vezetői 

ellenőrzések tapasztalatai. 

GDPR: feladatok, 

aktualitások. 

A „Tehetséggondozás Éve” 

programjának keretén belül a 

Kunhegyes, 

Kunszentmártoni, Mezőtúri 
Tagintézmény programjának 

ismertetése, megbeszélése, 

értékelése. 

EFOP 3.1.6 pályázati 

teendők. 

 

Beszámolók 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető. 

 E

m

l

é

k

e

z

t

e

t

ő 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény – 

igazgatók, 

telephely-

vezetők 

Igen. 

6. 2019. 

01.07. 

Működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. 

Tagintézmény-vezetők félévi 

beszámolóihoz a paraméterek 

megadása, közös áttekintése: 

erősségek, gyengeségek, 

lehetőségek, veszélyek a félév 

során. 

GDPR: feladatok, 

aktualitások. 

A „Tehetséggondozás Éve” 

programjának keretén belül a 

Szolnoki Tagintézmény és 

Újszászi Telephely 

programjának ismertetése, 

megbeszélése, 

 értékelése.  

EFOP 3.1.6 pályázati 

aktualitások, teendők. 

 

Beszámolók 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

 

 

 

 

 

 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény – 

igazgatók, 

telephely-

vezetők 

 

 

 

 

Igen. 

7. 2019. 

02.04. 
 Félévi értekezlet és 

beszámolók: 

tagintézmények, 

munkaközösségek, IÖM, 

MÉM, KT, gazdaságvezető, 

főigazgató-helyettesek, 

főigazgató. 

Beszámoló az elvégzett 

ellenőrzések eredményeiről. 

EFOP 3.1.6 pályázati 

eredmények, aktualitások, 

további teendők. 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető. 

Beszámolók 

kibővített 

Igazgatótanács 

Igen. 
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8. 2019. 

03.11. 

 

Működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. 

Továbbképzési, éves képzési 

tervek elkészítésének 

koncepciója. 

A „Tehetséggondozás Éve” 

programjának keretén belül a 

Tiszafüredi Tagintézmény 
programjának ismertetése, 

megbeszélése, értékelése. 

Pedagógiai Szakszolgálatok 

Hete keretén belül Regionális 

Tehetségkonferencia 

témáinak megbeszélése. 

GDPR: feladatok, 

aktualitások. 

 EFOP 3.1.6 pályázati 

teendők. 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv- 

Emlékeztető. 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény 

– igazgatók, 

telephely-

vezetők 

 

Igen. 

9. 2019. 

04.08. 

Működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. 

A „Tehetséggondozás Éve” 

programjának keretén belül a 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény és 

Fegyverneki Telephely 
programjának ismertetése, 

megbeszélése. 

GDPR: feladatok, 

aktualitások. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv- 

Emlékeztető. 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény 

– igazgatók, 

telephely-

vezetők 

 

Igen. 

  EFOP 3.1.6 pályázati 

teendők, aktualitások. 

A PSZE és PÉM eljárások 

összefoglalása: eredmények 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv- 

Emlékeztető. 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény 

– igazgatók, 

telephely-

vezetők 

 

Igen. 

10. 2019.05.

13. 

Működési, szakmai, 

pénzügyi aktualitások. 

A 2018/19. tanév/munkaév 

Beszámolójának 

szempontjai.  

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv- 

Emlékeztető. 

 

főigazgató és 

helyettesek, 

tagintézmény 

– igazgatók, 

telephely-

vezetők 

 

Igen. 
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10. 2019. 

05.13. 

INYR ellenőrzések 

tapasztalatai, vonatkozó 

intézkedések. 

GDPR: feladatok, 

aktualitások. 

 

A „Tehetséggondozás Éve” 

programjának összegzése, 

értékelése. 

EFOP 3.1.6 pályázati 

teendők, aktualitások 

   

11. 2019 . 

06.17. 

Működési, szakmai, 

pénzügyi aktualitások. 

Tanév végi záró értekezlet 

előkészítési, szervezési 

feladatai, az éves beszámoló 

paraméterei. 

A nyári folyamatos működés 

előkészítése, egybefüggő 

zárvatartások és ügyeletek 

tervezése. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv- 

Emlékeztető. 

 

főigazgató Igen. 

  A 2019/20. tanév/munkaév 

előkészítése. Munkatervi 

célok meghatározása. 

Erőforrás térképek. 

Tanév indítás feladatai, 

felelősök, határidők. 

Munkaterv elkészítésének 

kritériumai. 

A „Tehetséggondozás Éve” 

programjának zárása, 

összegzése, eredmények 

értékelése. 

 EFOP 3.1.6 pályázati 

teendők, aktualitások. 

   

 

22. A JNSZMPSZ 2018/2019. tanévben működő munkaközösségei: 

 Korai fejlesztés, konduktív ellátás munkaközösség 

 Szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség 

 Nevelési tanácsadás munkaközösség 

 Logopédiai ellátás munkaközösség 

 Tehetséggondozás és pályaválasztási tanácsadás munkaközösség 

 Gyógytestnevelés munkaközösség 

 Iskola- és óvodapszichológiai ellátás munkaközösség 

 Intézményi önértékelés munkaközösség (IÖM) 

 Mérés-értékelés munkaközösség (MÉM) 
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Vezetői:  munkaközösség-vezetők 

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

 

Munkaközösség Megvalósult 

alkalmak, 

formája 

Tapasztalatok: 

Korai fejlesztés  6 kontakt. 

 2018.09.27., 

2018.11.08., 

2019.01.17., 

2019.02.04., 

2019.03.29., 

2019.05.24. 

- dokumentumok átdolgozása a 

jogszabályoknak és a partneri elégedettség-

mérés függvényében 

- korai fejlesztési folyamatok egységesítése 

1., 

- korai fejlesztései folyamatok 

egységesítése 2., 

- gyermeki életutak (esetismertetés, 

esetkonzultáció) 

- eredményesség-mérés metodikájának 

kidolgozása és korrekciója  

- tanévvégi sikerek és nehézségek 

megbeszélése, beszámoló paramétereinek 

közös értelmezése 

Szakértői 

tevékenység 

5 kontakt: 

2018.09.20., 

2018.11.22., 

2019.01.17., 

2019.02.21., 

2019.05.23. (skype) 

- dokumentumok átdolgozása a 

jogszabályoknak és a partneri elégedettség-

mérés függvényében 

- szakértői folyamatok egységesítése 1., 

- szakértői folyamatok egységesítése 2., 

- eredményesség-mérés metodikájának 

kidolgozása és korrekciója  

- tanévvégi sikerek és nehézségek 

megbeszélése, beszámoló paramétereinek 

közös értelmezése 

Nevelési tanácsadás 5 kontakt: 

2018.09.19., 

2018.11.21., 

2019.01.28.,  

2019.02.20., 

2019.04.05. 

 

- a mindennapokban használható új 

ismeretek, tapasztalatok szerzése 

- folyamatos a szakmai fejlődés igénye 

- pszichológus szakemberek száma:  

   prioritás az SZB. vizsgálatok elvégzése! 

            terápiák → várólisták száma  

Logopédiai ellátás  4 kontakt: 

2018.09.12., 

2018.12.05., 

2019.03.13., 

2019.05.29. 

- 5 évesek szűrésének tapasztalatai és 3 

évesek szűrűsének megszervezése, 

folyamatszabályozás, 

- alternatív Augmentatív Kommunikáció és 

a logopédia kapcsolata – külső előadó 

- bemutató óra és a tapasztalatok 

megbeszélése; eredményesség-mérés 

anyagának kidolgozása és kipróbálása 

- szakmai tapasztalatcsere, 

intézménylátogatás 

Tehetség, 

pályaválasztás 

5 kontakt: 

2018.10.10., 

2018.11.14., 

- tehetségazonosításhoz/ szűréshez 

használt tesztek kiválasztása, szűrés → 

azonosítás kevés  
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2019.01.09., 

2019.02.13., 

2019.04.10. 

 

 

- EFOP-os módszertani kiadvány („MI a 

pálya?) 

- tehetséggondozás új útjai 

- mindkét szakfeladat egyenlő súllyal 

szerepeljen a munkaközösségi munka 

tervezésében 

Iskola- és 

óvodapszichológia 

4 kontakt: 

2018.10.03., 

2019.01.09., 

2019.03.20., 

2019.05.22. 

 

- belső tudásmegosztás 

- gyakorlatorientált foglalkozások 

- sajátélmény szerzés lehetősége 

- belső és külső kapcsolatok bővítése 

- 6 delegált munkaközösségi tag  

 

Gyógytestnevelés 4 kontakt: 

2018.10.18., 

2018.11.15., 

2019.01.17., 

2019.02.07. 

 

- a szakemberek elkötelezettsége 

- szakmaközi kommunikáció 

- elméletet és gyakorlatot ötvöző 

foglalkozások  

- magas csoportlétszám, vegyes 

diagnózissal 

- konferencia  

- úszóverseny 

Mérés-értékelés 

munkaközösség 

3 kontakt  

1 elektronikus 

levelezés útján: 

2018.10.09., 

2019.01.08., 

2019.04.30., 

20.19.05.28. 

 

- elégedettség kérdőívek szerkesztése 

- kiértékelése, elemzése megtörtént 

- elégedettségmérés online felületen 

- korrekciós javaslat a mérés időtartamának 

meghosszabbítására, az adatok 

elemzésének tagintézményben történő 

elvégzésére   

IÖM 3 kontakt: 

2018.10.08.,  

2018.10.17., 

2019.05.28. 

- éves önértékelési terv ismertetése, 

látogató párok összerendelése 

- intézményi önértékelés előkészítése  

- 2019-es önértékelések előkészítése 

- eredményesség-mérés anyagainak 

elkészítése az MÉM munkaközösséggel 

együtt 

 

23. A szakszolgálati feladatellátás (terápiák, fejlesztések) eredményességének mérése: 

Az intézményben folyó pedagógiai munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, 

hogy a pedagógiai stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért 

eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének 

visszacsatolása ezért arról ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg 

változtatásra van szükség a pedagógiai folyamatokban, a szervezet működésében. Elvárás, hogy 

nyilvántartjuk és elemezzük az intézményi eredményeket. Eredményességi mutatók 

nyilvántartása az intézményben: 

 a kliensek állapotváltozásának objektív adatai (tanulmányi eredményben vagy más 

területen azonosítható változás), 

 a kliensek teljesítmény eredményességét igazoló mutatók (tanév végi minősítési 

eredmények) értékelések, visszajelzések gyakorisága, szülőkkel, pedagógusokkal folyó 

kommunikáció rendszeressége és hatékonysága, 
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 lemorzsolódási mutatók (szakszolgálati ellátásból kilépők, ajánlott szakszolgálat ellátást 

nem igénylők száma, jellemző és visszatérő akadályok elemzése) követések, utógondozás 

a tartós állapotváltozás igazolására, 

 elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, kliens), 

 a szakértői véleményekre érkezett fellebbezések száma, 

 „pszichés problémája megoldódott”, sikeres terápiák lezárása. 

Az elégedettség mérése évről évre megtörtént.  

 

Az intézményi önértékelés feltárta, hogy szükséges a terápiák eredményesség mérésének a 

kidolgozása, a tanévenkénti mérések elvégzése, a mérési adatok összegzése és elemzése: a 

kliensek állapotváltozásának objektív adatai, a fejlesztések, terápiák eredményességét igazoló 

mutatók alapján. 

A 2018/2019. tanévben megtörtént a szakmai munkaközösségek javaslatai alapján a mérési 

eljárások kidolgozása, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás eredményességének 

mérése: 

 

Az eredményesség-mérés 2018/2019. tanév intézményi összesített adatai: 

 

23.1 Korai fejlesztés: 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 185 fő 

 

 
 

Ebből: 32,3 %                                                                                                        64,2 % 

 Nem 

javult 

Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 19 41 50 55 14 

% 10,2 22,1 27 29,7 7,5 

Intézkedni: 32,3 % 

 

23.2 Logopédiai ellátás: 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 1662 fő 

Nem javult
10%

Keveset 
javult
23%

Részben 
javult
28%

Lényegesen 
javult
31%

Tünetmentes
8%
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Ebből:10,4 %                                                                                                           88,3 % 

 Nem 

javult 

Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegese

n javult 

Tünet

mentes 

Fő 26 149 423 536 511 

% 1,5 8,9 25,4 32,2 30,7 

           

23.3 Nevelési tanácsadás: 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 1748 fő  

Ebből pszichológiai gondozás: 809 fő 

 

 
 

 

Ebből: 15,3 %                                                                                                       65,7% 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 37 88 153 208 170 

% 4,5 10,8 18,9 25,7 21 

         Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 1303 fő 

 

Nem javult
1%

Keveset 
javult

9%

Részben 
javult
26%

Lényegesen 
javult
33%

Tünetmentes
31%

Nem javult
6%

Keveset 
javult
13%

Részben 
javult
23%

Lényegesen 
javult
32%

Tünetmentes
26%
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Ebből: 10,8 %                                                                                                      88,9 % 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 34 108 439 432 290 

% 2,6 8,2 33,6 33,1 22,2 

          

Nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 1748 fő  

Nem, vagy keveset javult, összesen: 13 %              Javult, vagy tünetmentes:76,9 % 

 

23.4 Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 1500 fő

 
 

Ebből: 17,4 %                                                                                                        80,8 % 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 111 150 330 325 558 

% 7,4 10 22 21,6 37,2 

 

 

Nem javult
3% Keveset 

javult
8%

Részben 
javult
34%

Lényegesen 
javult
33%

Tünetmente
s

22%

Nem Keveset 
javult
10%

Részben 
javult
22%

Lényegesen 
javult
22%

Tünetmentes
38%
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23.5 Szakértői bizottsági vizsgálat: 321 fő 

 

 
 

 

Ebből : 26,1 % 

 

ÖSSZESÍTÉS 

 

Vizsgált 

gyermekek 

/tanulók 

száma 

Szülői példány határidőre 

történő elkészítése 

Véglegesített szakértői vélemény 

határidőre történő elkészítése 

elkészült nem készült 

el 

elkészült nem készült el 

321 fő  237db  84 db   

 73,8 % 26,1 %   

Intézkedni: 26,1 % 

 

23.6 Megyei Pályaválasztási Tanácsadó, egyéni tanácsadás:  

 
 

 

elkészült
74%

nem készült el
26%

Szülői példány határidőre történő 
elkészítése

Nem volt 
eredményes

3%

Kevésbé volt 
eredményes

6% Részben volt 
eredményes

3%

Eredményes volt-
4%

Teljes mértékben 
eredményes volt

84%
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  Ebből: 8,8% 91,2% 

 Nem volt 

eredmény

es 

Kevésbé 

volt 

eredménye

s 

Részben volt 

eredményes 

Eredmé

nyes 

volt- 

Teljes mértékben 

eredményes volt 

Tanulók 

száma: 

7 15 8 10 210 

% 2,8 6 3,2 4 84 

 

Az adatok feldolgozása és elemzése után azokon a területeken, ahol magas annak a mutatónak 

az aránya, ahol a kliens állapotában változás nem vagy alig történt – összesítve ’a nem javult’ 

és a ’keveset javult’ adatokat – (korai fejlesztés), illetve a szakértői vélemény határidőre történő 

elkészítése (szakértői bizottsági tevékenység), intézkedési tervet kell kidolgozni. Két további 

területen pedig (nevelési tanácsadás keretében pszichológiai ellátás, gyógytestnevelés) 

prevenciós jellegű intézkedések szükségesek. Ezt a JNSZMPSZ 2019/2020. tanév intézményi 

munkaterve tartalmazza. 
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Tagint 

 

 

23.7      Az eredményesség-mérés 2018/2019. tanév intézményi összesített adatai szakterületenként 
 

Korai Logopédia NT: pszich NT: gyp Tehetség PV Tanácsadás SZB tev Gyógytestnev Isk.pszich 

 Ell 
Er

% 
Elt Ell 

Er

% 
Elt Ell 

Er

% 
Elt Ell 

Er

% 
Elt Ell 

Er

% 
Elt Ell Er% Elt Ell Er% Elt Ell 

Er

% 
Elt Ell 

Er

% 
Elt 

Ja 16 50 - 155 79 - - - - 39 43 - - - - - - - 163 - - 142 33 - - - - 

Jb 18 61 - 261 63 - 149 49 - 182 61 - 4 - - - - - 304 - - 166 52  - - - 

Ka 37 25 - 166 53 165 115 29 38 97 48 - 133 - - - - - 277 - - 148 51  - - - 

Kh 9 25 - 64 57 - 48 40 - 144 45 - 43 - - - - - 153 - - 14 67  - - - 

Ksz 16 44 - 157 58 - 32 35 - 46 63 - 1 - - - - - 271 - - 77 9  - - - 

Mt 34 79 - 171 60 - 49 
10

0 
- 46 60 - 7 - 32 - - - 389 - - 7 0  - - - 

Szo 38 50 - 451 68 - 246 63 - 213 79 - 38 - - - - - 638 - - 1012 77  
32/1

9/9 
- - 

Ú 4 0 - 77 71 - - - - 128 39 - - - - - - - 96 - - 59 84  - - - 

Tf 14 33 - 112 70 - 47 38 - 131 65 - 23 - - - - - 137 - - 24 0 94 - - - 

Tsz 16 31 - 149 67 32 72 61 - 207 65 - 143 - - - - - 171 - - 126 88 46 - - - 

Fe 3 0 - 132 46 - 28 43 - 118 36 - 16 - - - - - 152 - - - - - - - - 

MSZ

B 
- - - - - - - - - - - - 260 - - - - - 1739 66,9 862 - - - - - - 

PVT - - - - - - - - - - - - - - - 250 91,2 - - - - - - - - - - 

Össz: 205 36 - 1894 63 197 786 50 38 1351 54 - 408 32 - 250 91,2 - 4490 67 862 1775 46 140 - - - 

 

Ell= Ellátott létszám 

Er=Ellátás eredményessége 

Elt=Ellátatlan 
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II. Székhelyintézményi beszámoló 

Csibi Enikő 

főigazgató, székhelyintézmény-vezető 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményében működött a 

megyei szakértői bizottság, illetve itt folytatta tevékenységét a továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadó. 

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

kérdésekkel gazdasági vezető ügyintéző és pénzügyi ügyintéző foglalkozott. Rendszergazda 

felügyelte az informatikai eszközpark működését, két intézményi műszaki ügyintéző, intézményi 

gondnok látta el az épületek állapotának folyamatos ellenőrzését, a kapcsolattartást a Fenntartó 

Műszaki Csoportjával, a hivatali gépjárművek szakszerű és jogszerű használatának követését, illetve 

a karbantartási feladatokat, főigazgatósági -szakszolgálati titkár látta el az ügyviteli feladatokat a 

főigazgatóságon. 

A székhelyintézmény vezetését a főigazgató végezte jelen tanév során, beleértve a főigazgatóságon 

dolgozó szakemberek szakmai irányítását és az épület gondozását is. A székhelyintézmény 

munkatársai havonta tartották munkacsoport értekezletüket. 
 

 

Ssz. 

 

Idő- 

ponto

k 

 

Ülések megvalósított témái 

Főigazgatóság 

 

Dokumentáció 

 

Felelősök 

 

Megvaló-

sult 

1. 2018. 

09.10. 

Alakuló ülés. 

A Főigazgatóság struktúrájának 

változására vonatkozó 

megbeszélések. 

Távozó szakember búcsúztatása, 

újak köszöntése. 

Munkatervi paraméterek: HR, 

pénzügy, szakmai, műszak. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető. 

 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

Igen. 

2. 2018. 

10.15. 

Szeptemberi beszámolók: Aktuális 

HR ügyek, pénzügyek, szakmai 

ügyek, műszak beszámolója. 

Októberi ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások: Hónap 

dolgozója, közös ünneplés. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

Igen. 

3. 2018. 

11.19. 

Októberi beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója. 

Novemberi ügyek közös 

előkészítése. 

Egyéb aktualitások: Hónap 

dolgozója, közös ünneplés. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

Igen. 
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4. 2018. 

12.10. 

Novemberi beszámolók: Aktuális 

HR ügyek, pénzügyek, szakmai 

ügyek, műszak beszámolója. 

Decemberi ügyek a Hónap 

dolgozója, közös ünneplés. 

Közös előkészítése: Karácsony. 

Egyéb aktualitások: 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 

Igen. 

5. 2019. 

01.07. 

Decemberi beszámolók: Aktuális 

HR ügyek, pénzügyek, szakmai 

ügyek, műszak beszámolója. 

Januári ügyek közös előkészítése. 

 Egyéb aktualitások: Hónap 

dolgozója, közös ünneplés. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 

Igen. 

 

6. 

2019. 

02.04. 

 

Januári beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója. 

Februári ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások: Hónap 

dolgozója, közös ünneplés. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

Igen. 

7 2019. 

03.04. 

Februári beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója. 

Márciusi ügyek közös előkészítése. 

Egyéb aktualitások: Hónap 

dolgozója, közös ünneplés. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 

Igen. 

8 2019. 

04.08. 

Márciusi beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója. 

Áprilisi ügyek közös előkészítése. 

 Egyéb aktualitások: Hónap 

dolgozója, közös ünneplés. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 

Igen. 

9 2019. 

05.06. 

Áprilisi beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója. 

Májusi ügyek közös előkészítése. 

 Egyéb aktualitások: Hónap 

dolgozója, közös ünneplés. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 

Igen. 

10. 2019. 

06.17. 

Májusi beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója. 

Júniusi ügyek közös előkészítése.  

 Egyéb aktualitás Hónap dolgozója, 

közös ünneplés. 

ok: Tanévzáró szakmai és pénzügyi 

előkészítése. 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv - 

Emlékeztető 

Főigazgatóság 

munkatársai 

Igen. 
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Megvalósított kiemelt feladatok a 2018/2019. tanévben 

 

 

Ssz. 

 

Feladatok 

 

Határidő 

 

Dokumen-

táció 

 

Felelősök 

1. Az Intézmény Munkavédelmi, 

Tűzvédelmi Szabályzatában 

előírt kötelezettségeknek való 

megfelelés folyamatos 

ellenőrzése, intézkedések 

kezdeményezése a 

hiányosságok pótlására, az 

esetleges szabálytalanságok 

korrekciójára vonatkozóan. 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos,  

minden hónap 

utolsó hétfőjén  

Jelenléti ív. 

Jegyző 

könyv 

Emlékeztető  

Egyedné 

Körmendi Erika, 

majd Tóth 

Norbert 

munkavédelmi 

felelős 

2.  Intézményi működési 

szabályzatok felülvizsgálata, 

szakszerűségük havi 

ellenőrzése. 

Folyamatos,  

minden hónap 

utolsó hétfőjén 

Jelenléti ív. 

Jegyző 

könyv 

Emlékeztető 

Csibi Enikő 

főigazgató 

3. Az Integrált Nyomonkövető 

Rendszer Tagintézményekben 

történő vezetésének segítése, 

annak ellenőrzése, korrekcióra 

vonatkozó javaslattétel. 

Folyamatos, havonta 

egy tagintéz – mény 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

Magyarné Kovács 

Ildikó főig. 

helyettes 

4.  HR folyamatok ellenőrzése, 

KIR feltöltés ellenőrzése. 

Folyamatos,  

minden hónap 

utolsó hétfőjén 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

Magyarné Kovács 

Ildikó főig. 

helyettes 

5. Vezetői belső ellenőrzés a 

Székhelyintézményben: 

a munkaidő betartása, 

nyilvántartása 

az ügyviteli dokumentáció 

vezetése 

szabadságkövető rendszer 

vezetése 

gondnoki, karbantartási 

feladatok ellátása 

karbantartói felület kezelése 

hivatali és saját gépjárművek 

hivatali célú használati 

felületének kezelése 

informatikai eszközök 

karbantartása a teljes 

intézményben 

Folyamatos, heti 

rendszerességgel 

Szükség 

esetén 

jegyzőkönyv, 

figyelmez-

tetés 

Csibi Enikő 

főigazgató 
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II.1 Gazdasági és HR Csoport  

Dr. Farkasné Berkes Kitti  

irodavezető 

 

 

A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 2018/2019. tanévre vonatkozóan a gazdasági csoport (HR, 

pénzügy) feladatkörébe tartozó feladatok, események számbavétele, összegzése. 

 

1. Költségvetés: 

1.1 Személyi kiadások 

A 2019. évre vonatkozó költségvetésünket a Szolnoki Tankerületi Központ készítette el 2019. 

év elején. 2018. szeptemberében nem volt pedagógus béremelés, minden pedagógusunk jelen 

tanévre megkapta az előző tanévi fizetését, differenciálást továbbra sem alkalmaztunk. 2019. 

január elsejétől a minimálbér 149.000,-Ft, a garantált bérminimum pedig 195.000,- Forintra 

emelkedett. A NOKS-os munkakörben dolgozók pótlékának megállapítása ebben a tanévben 

differenciáltan történt. A kötelező 7%-ot mindenki megkapta, az adható 3% pedig egyéni 

elbírálás alapján kapták meg a munkavállalók. 

 

Jelen tanév folyamán 19 fő tett sikeres minősítő vizsgát, ezért 2019. január 1-jével 1 fő Ped.I 

fokozatba, 16 fő Ped.II, 2 fő Mester fokozatba került. A mesterpedagógusok 2019. évben 

minősültek, de visszamenőlegesen megkapták a 2019. január 1-től a mester bért. 1 fő 2018. 

évben, 2 főt töröltek a minősítési tervből, egyikük elment tőlünk, másikuk visszalépett.  

A minimálbér emelése 1 főt, a garantált bérminimum emelése pedig 42 főt érintett. NOKS-os 

béremelésben 19 fő részesült intézményünkben 54 fő pedig sorosan lépett. A NOKS-os 

státuszok száma 3 fővel bővült. 

 

A főállású pedagógusok megoszlása 2019.06.01. 

Megnevezés Betöltött státusz Ebből gyesen 

Pszichológus  27,5 6 

Gyógypedagógus 49,5  

Logopédus 25 1 

Konduktor 4  

Fejlesztő Pedagógus 10 2 

Gyógytestnevelő 9  

Tehetségkoordinátor 2  

PV tanácsadó 3  

Összesen 130 9 

 

1.2 Dologi kiadások 

2019. évre - a jóváhagyott keretszámok alapján - a dologi kiadásokra 56.231.465 Ft-ot kaptunk. 

A dologi kiadások tartalmazzák a közüzemi díjakat, a zavartalan munkavégzéshez szükséges 

szakmai és karbantartási anyagokat. A kiadás nem tartalmazza a kis- és nagyértékű tárgyi 

eszközök, beruházások és felújítások összegét. 2019. költségvetési évre engedélyezett 

munkaterv szerinti többletkötelezettség összege 500.000,-Ft; SZMSZ szerinti 

többletkötelezettség összege 1.500.000,-Ft. Pedagógus továbbképzésre a Fenntartó 1.850.000,-

Ft-ot engedélyezett.  
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A felhasználást folyamatosan (havonta) nyomon tudjuk követni, hiszen a Tankerület részéről 

megkapjuk a könyvelési adatok alapján a teljesített kiadásokról készített listát. A Fenntartó által 

2019.05.31. napjáig elkészített dologi felhasználás 39,84 %-os volt. 

 

1.3 Belépő-kilépő közalkalmazottak  

Intézményünk engedélyezett státuszainak száma jelenleg 197,5 fő, melyből 160 fő pedagógus, 

19 fő NOKS, 19,5 egyéb munkakör. A belépő közalkalmazottak száma 24 fő volt, ebből 

áthelyezéssel érkezett intézményünkhöz 1 fő.  

Kilépő dolgozók száma 25 fő, ebből közös megegyezéssel 16 fő, 4 fő áthelyezéssel, 1 fő 

lemondással, 2 fő egészségügyi alkalmatlanság miatt, 1 fő elhunyt, 1 fő közalkalmazotti 

jogviszonya pedig a nők 40 éves jogviszonya alapján történő nyugdíjazás miatt szűnt meg. 

Nyugdíjazás miatti felmentési idejét jelenleg nem tölti senki. 

Intézményen belül 1 fő került áthelyezésre. 

 

Főállású / részmunkaidős / megbízási szerződéssel / túlórával betöltött státuszok 2019.06.01.: 

Munkakörök Engedélyezett 

álláshelyek 

Betöltött 

álláshelyek 

Betöltetlen 

álláshelyek 

Meghirdetett 

álláshelyek 

Pedagógus 160 144,82 15,18 20 

NOKS 19 19 0 0 

Egyéb 18,5 18,63 -0,13 0 

Összesen 197,5 182,45 15,05 20 

 

1.4 Nyugdíjazás 

Ebben a tanévben 1 fő ment nyugdíjba a nők 40 éves jogviszonya alapján.  

 

1.5 Közfoglalkoztatás  

A közfoglalkoztatottaink a Szolnoki Tankerületi Központ állományába kerültek. 

 

1.6 SZJA bevallás 

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

kedvezményekről, melyeket 2019. 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 

2019. évre vonatkozóan már nem készít adómegállapítást. A Jövedelem igazolások határidőben 

kipostázásra kerültek.  

 

1.7 Szerződések  

A 2018/2019. 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 2018. július hónapban már megtörtént. Az állománytáblánkat továbbra is havonta 

frissítjük és aktualizáljuk, és ezáltal naprakészen nyomon követhetőek a személyi változások. 

 

1.8 Beszerzések  

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. 
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1.9 Leltár  

2018. év tavaszán 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. 

 

1.10 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 nyílászáró cserét, klíma beszerelést, tisztasági 

festést, kapu javítást, vakolást stb. A Tankerület 2019. évi nyári karbantartási munkákra 

összesen bruttó 820.000,-Ft összeget engedélyezett. 

 

1.11 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. 

 

1.12 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. JNSZMPSZ intézményi gondnok feladatai:  

Ssz. Feladat Idő/határidő Megvalósulás 

1. Anyagbeszerzés 
tanév során 

folyamatos 
megvalósult 

2. 

Székhely és tagintézmények / 

telephelyek épületállagának 

nyomon követése 

tanév során 

folyamatos 
megvalósult 

3. 

Székhely és tagintézmények 

hivatali gépjárműi állapotának 

folyamatos nyomon követése 

tanév során 

folyamatos 
megvalósult 

 

2. Műszaki csoportvezetői feladatok: 

Ssz. Feladat Idő/határidő Megvalósulás 

1. Műszaki Csoport irányítása. 
tanév során 

folyamatos 
megvalósult 
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2. 
A műszaki csoport szakemberei napi, heti 

dokumentációjának ellenőrzése, követése. 

tanév során 

folyamatos 
megvalósult 

3. 

A csoport tagjainak szabadságigénye 

esetén, az aktuális feladatokat szem előtt 

tartva, a főigazgató által engedélyeztetve 

történik. A csoportvezető az átfedések, 

helyettesítések megoldására törekszik.  

tanév során 

folyamatos 
megvalósult 

4. 

A folyamatos működés fenntartása, a 

tagintézményekben való problémák 

megoldására a szakemberek beosztása, 

kiszervezése. 

tanév során 

folyamatos 
megvalósult 

5. 
Heti tervszerű teamek tartása az aktuálisan 

felmerülő ügyek, problémák kezelésére. 

heti 

rendszerességgel 
megvalósult 

 

3. Műszaki ügyintézői feladatok:  

Ssz. Feladat Idő/határidő Megvalósulás 

1. 

Műszaki, karbantartási ügyekben a 

tagintézményekkel való folyamatos 

kapcsolattartás. 

a tanév során 

folyamatos 
megvalósult 

2. 

A tagintézményeknél felmerült műszaki 

problémák összegyűjtése, továbbítása a 

fenntartó Műszaki Csoportja felé. 

ciklikus, aktuális 

problémákra 

reagáló 

megvalósult 

3. 

Beszállított ellátmányok, berendezések 

rendszerezése (teljes felelősséggel), papír 

alapú szétosztása, raktározása, készletezése 

a tagintézmények részére. 

ciklikus, aktuális 

problémákra 

reagáló 

megvalósult 

4. 

Az elkészült nyomdai nyomtatványok 

rendszerezése, szétosztása a 

tagintézmények és tagintézményi 

telephelyek részére. 

ciklikus, aktuális 

problémákra 

reagáló 

megvalósult 

5. 

Főigazgatósági, székhelyintézményi, 

tagintézményi, telephelyi beszerzések 

lebonyolítása, a lebonyolítás központi 

követése, szükséges korrekciókra 

vonatkozó szakmai javaslattétel a 

főigazgató felé. 

periodikus megvalósult 

 

4. Székhelyintézményi karbantartó feladatok:  

Ssz. Feladat Idő/határidő Megvalósulás 

1. 

A Székhelyintézményben felmerült – 

tervezett karbantartási feladatok ellátása. A 

feladat saját hatáskörben valósítandó meg, 

a nagyobb, szakszerű műszaki 

beavatkozást nem igénylő beavatkozások 

esetében. 

folyamatos megvalósult 

2. 
A Székhelyintézmény belső udvarának 

bejárása, hulladékok összegyűjtése, az 

napi 

rendszerességgel 
megvalósult 
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SZB épület és környezetének rendben 

tartása. 

3. 

A működéssel kapcsolatos problémák 

összegyűjtése, jelzése a főigazgató, illetve 

a Műszaki Csoport felé. 

folyamatos megvalósult 

4. 
Az intézmény területén található zöld 

terület gondozása. 
folyamatos megvalósult 

5. 

A nyomdában található berendezésének, 

eszközök áru- és eszközkészletének 

felelősségteljes védelme. 

folyamatos megvalósult 

 

5. Megyei gépjármű koordinátor feladatok: 

Ssz. Feladat Idő/határidő Megvalósulás 

1. 

A tagintézmények és telephelyek 

rendszeresen beírt gépkocsi igényeinek 

követése, egyeztetés a főigazgatóval azok 

indokoltságáról. 

folyamatos megvalósult 

2. 

Gépkocsi vezetőként a Főigazgató, illetve 

a helyettesek, valamint az Intézmény 

munkatársainak feladat ellátási helyre 

szállítása, szükség szerint, a főigazgató 

engedélyével. 

folyamatos megvalósult 

3. 

Gépkocsi vezetőként az Intézmény 

autójával kisebb beszerzések lebonyolítása, 

a beszerzett eszközök és felszerelések 

szállítása a rendeltetés színhelyére.  

folyamatos megvalósult 

4. 

A Székhelyintézmény szolgálati autójának 

műszaki állapotáért való felelősség, a 

szolgálati gépjármű külső és belső 

tisztaságának biztosítása, a gépkocsi 

dokumentációjának pontos és igényes 

vezetése és rendben tartása (menetlevél, 

üzemanyagkártya), a rendszeres tankolás.  

folyamatos megvalósult 

 

6. Székhelyintézményi gondnoki feladatok:  

Ssz. Feladat Idő/határidő Megvalósulás 

1. 

Nagyrészt a Főigazgatóságon felmerült – 

tervezett, és előre nem tervezhető karbantartási 

feladatok ellátása igénylő Az esetlegesen 

felmerült műszaki beavatkozást igénylő hibák 

esetében, a csoportvezető tájékoztatása, 

valamint a főigazgatóval történt egyeztetést 

követően szakember hívása az alkalmazott 

módszer. 

folyamatos megvalósult 

2. 

A Székhelyintézmény épületének külső területi 

bejárása, hulladékok összegyűjtése, épület és 

külső környezetének rendben tartása. 

napi 

rendszeresség

gel 

megvalósult 
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3. 

A működéssel kapcsolatos problémák 

összegyűjtése, jelzése a csoportvezető, illetve a 

főigazgató felé. 

folyamatos megvalósult 

4. 
Az intézmény területén található zöld terület 

gondozása. 

 

folyamatos 
megvalósult 

5. 
A nyomdában található berendezések, 

eszközök árukészlet teljes védelme. 
folyamatos megvalósult 

 

7. Informatikus, rendszergazdai feladatok: 

Ssz. Feladat Idő/határidő Megvalósulás 

1. 
Informatikai segítségnyújtás az intézmény 

munkacsoportjai és a tagintézmények felé. 

ciklikus, aktuális 

problémákra 

reagáló 

megvalósult 

2. 

Informatikai problémákkal kapcsolatos 

kérdések, kérések megválaszolása 

munkatársak felé. 

ciklikus, aktuális 

problémákra 

reagáló 

megvalósult 

3. 

A főigazgatóságon és a tagintézményeknél 

hálózati eszközök, munkaállomások és 

egyéb irodai eszközök karbantartása. 

ciklikus, aktuális 

problémákra 

reagáló 

megvalósult 

4. 
Rendezvényeken való informatikai 

segítségnyújtás. 
ciklikus megvalósult 

5. 
Oktatási Hivatal oldalára önértékelések, 

továbbképzések felvitele 
ciklikus megvalósult 

6. 
Intézményi honlap karbantartása, új elemek 

és beszámolók feltöltése. 
rendszeres megvalósult 

7. Pályázati beszámolók feltöltése. rendszeres megvalósult 

7. 

Tervezett, meghatározott területeken történő 

partneri elégedettség-mérések kérdőívezése, 

eredmények összegzése. 

munkatervben 

meghatározott 

időben 

megvalósult 

8. 

Számítógépes hálózat felügyelete és 

ellenőrzése a főigazgatóságon és a 

tagintézményekben  

periodikus megvalósult 

 

A 2018/2019. tanévre vonatkozó,  

be nem tervezett feladatainak megvalósulása. 

 

8. Informatikus, rendszergazdai feladatok: 

Ssz. Feladat Idő/határidő Megvalósulás 

1. 
Pályázati úton beszerzésre került laptopok 

telepítése, beüzemelése. 
alkalmi megvalósult 

2. 
Pályázati úton beszerzésre került asztali 

számítógépek telepítése, üzembe helyezése. 
alkalmi megvalósult 

3. 
Informatikai karbantartási felület kezelése és 

nyomon követése. 
folyamatos megvalósult 

4. 
Az új bérelt nyomtatók konfigurálása az adott 

tagintézményi igények szerint. 
alkalmi megvalósult 

5. Nyári informatikai karbantartás. alkalmi 
részben 

megvalósult 
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III. JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság  

Ungi Marianna 

főigazgató-helyettes 

megyei szakértői bizottság vezető 

 

1. Bevezetés: 

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

ellátási területe Jász-Nagykun-Szolnok megye egész területe. 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. Szilágyi Edit tanácsadó szakpszichológus 

2. Nagy Anikó tanácsadó szakpszichológus 

3. Móczáné Tombácz Edit pszichológus 

4. Lázárné Barna Andrea szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, ADOS 

vizsgálatot végző szakember 

5. Kátainé Darók Bernadett pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 

6. Mihályiné Simon Rita tanulásban akadályozottak pedagógiája- autizmus 

spektrumzavarok pedagógiája szakos gyógypedagógiai 

tanár 

7. Ungi Marianna oligofrénpedagógia-látássérültek pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár, főigazgató-helyettes, 

bizottságvezető 

8. Adamecz Judit értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár 

9. Szilágyi Teodóra logopédus 

10. Makai Beáta tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár 

11. Biróné Várhalmi 

Zsuzsanna 

gyógypedagógiai asszisztens 

12. Grenerczy Gyuláné ügyviteli munkatárs 

13. Nyíri Benjaminné ügyviteli munkatárs 

14.       Czagány Bernadett 

(szülési szabadságon) 

tanácsadó szakpszichológus 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Bencsik Dóra, heti 10 órában konduktor, tanító 

2. Álmos Veronika heti 10 órában logopédus 
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3. Kissné Szekeres Ibolya 5 

órában 

pszichológus 

4. Verebélyi Boglárka 10 órában pszichológus 

 

3. Tárgyi feltételek:  

A Megyei Szakértői Bizottság esztétikai szempontból megfelelő, világos, jól fűthető, nyáron 

kevésbé szellőztethető épületben végzi munkáját. A vizsgálószobák száma nem biztosítja, hogy 

minden szobában csak egy szakember vizsgáljon. Amikor ugyanazon szobában, egy időben két 

szakember vizsgál, akkor folyamatos szervezésre, a vizsgálatok szoros összehangolására és 

maximális alkalmazkodásra van szükség, különös tekintettel a nehezebb esetekre, a különböző 

korú és állapotú gyermekekre, tanulókra és szüleikre. Az ellátott gyermekek/tanulók számának 

és a szakemberek létszámának emelkedése indokolná a vizsgálószobák számának növelését. 

Két szakember a Főigazgatóság épületének földszintjén vizsgál, a szülők, gyermekek kísérését 

biztosítani kell. 

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

rendeltetésszerű használatra, állagmegóvásra nagy figyelmet fordítunk, illetve ebben a 

tanévben a pályázati és saját bevételből már bővült, megújult a váró bútorzata, a foglalkoztató 

asztal és kisszékek mellett új, színes székek vásárlása történt. A várónk a zsúfolt napokon 

szűkös, a vizsgálatra behívott gyermekek, tanulók és szüleik ilyenkor türelmetlenebbek, 

kevésbé megértőek, és nehezebb körülmények között várják a vizsgálatok végét.  

A vizsgálóeszköz-készletünk folyamatosan bővül, minőségi és mennyiségi szempontból lassan 

utoléri a szakterületi protokollban meghatározott készletet. Az informatikai eszközök 

működőképesek, folyamatos karbantartásuk megoldott, az EFOP 3.1.6. pályázat keretén belül 

teljeskörű bővítésre került sor, így most elégséges a mindennapi tevékenységünkhöz. A 

szakértői vélemények nyomtatása bérelt eszközzel megoldott, a nyomtató-fénymásoló állapota 

jelenleg hatékonyan segíti munkánkat. A dokumentáció tárolására az irattárban, és a 

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

alkalmazhatósága megfelelő. A későbbiekben bevezetésre kerülő Poszeidón iktatóprogram 

bemutatásán az iktatásért felelős kolléganő részt vett (2019. január 23.). A mindennapi 

tevékenységhez szükséges irodaszerek a szükséges mennyiségben rendelkezésre állnak, 

ugyancsak az EFOP 3.1.6. pályázatnak köszönhetően, de a takarékos felhasználást minden 

munkatársunk továbbra is szem előtt tartja. 

 

4. Szakszolgálati alapfeladat: szakértői bizottsági tevékenység: 

A megyei szakértői bizottság munkatervben meghatározott feladatainak teljesülése a 

2018/2019. 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) 

a behívás időpontjával a minél korábbi 

ellátáshoz jutás érdekében igazodunk 

behívott: 157 fő 

megjelent: 126 fő  

2. A járási szakértői bizottságoktól 

továbbított vizsgálatok, sajátos 

nevelési igény megállapítása vagy 

kizárása céljából 

behívott: 485 fő 

megjelent: 309 fő 
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3. Kiegészítő vizsgálatok: orvosi, 

pszichológiai, logopédiai, egyéb 

gyógypedagógiai, ADOS, ADI-R a 

pontos diagnózis megállapítása céljából, 

a szakmai team döntése alapján  

behívottak száma: 172 fő 

megjelent: 128 fő 

kiegészítő logopédiai vizsgálat: 36 fő 

kiegészítő pszichológiai: 29 fő 

kiegészítő gyógypedagógiai: 8 fő 

kiegészítő mozgásvizsgálat: 1 fő 

kiegészítő logopédiai vizsgálat: 3 fő 

kiegészítő orvosi vizsgálat: 18 fő 

ADOS: 31 fő, ADI-R: 10 fő 

4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók soron kívüli felülvizsgálata a 

jogszabálynak megfelelő felterjesztés 

alapján 

behívottak száma: 115 fő 

megjelent: 71 fő 

 

5. Sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók hivatalból kezdeményezett 

felülvizsgálata 
 

Járási Hivatal döntése alapján I. fokú 

vizsgálatra (fellebbezés) 

behívottak száma: 1635 fő 

megjelent: 1077 fő 

 

 

behívott: 37 fő,  

megjelent: 28 fő 

6. Országos szakértői bizottságokhoz 

továbbított vizsgálati dokumentáció 

4 db 

7. Közigazgatási hatósági eljárás 
keretében történő vizsgálatok, 

felülvizsgálatok 

behívott: 59 fő 

megjelent: 31 fő 

lezárásra került a Járási Hivatal 

értesítésével: 28 fő  

8. Meg nem jelenés miatt a vizsgálati 

anyag lezárva (szülői felterjesztés) 

4 fő esetén történt lezárás 

9. Fellebbezés, I. fokú eljárás fellebbezések száma: 23 fő 

fellebbezések száma I. fokú eljárás után: 

2 fő 

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 félév során pontos tervezéssel, 

gazdaságos szervezéssel zajlott a 

folyamatos figyelemmel kísérés, 10 fő 

esetében, 8 út alkalmával végeztük 

12. Helyszíni vizsgálatok intézményekben, 

előzetes egyeztetés alapján                    

 

 

 

 

Helyszíni megfigyelés: 

Hetényi G. Kórház 1 tanuló esetében, 2 

szakember 

Kádas Gy. Általános Iskola, Kisújszállás 

Kádas Gy. Általános Iskola, Karcag 

2-2 alkalom 

„Gólyafészek Otthon” 2 alkalom 

1 tanulót 2 alkalommal, 2-2 szakember 

A vizsgálatokon való megjelenési arány a 2018/2019. tanév első félévében:  

Összes behívott:        2601 fő 

Összes megjelent:     1739 fő                                 66,9% 
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13. Igazolások kiadása sajátos nevelési 

igényű gyermek, tanuló családja részére 

a jogszabályban meghatározott 

juttatások és kedvezmények 

igénybevételéhez  

 

emelt összegű csp: 19 db  

utazási utalvány: 88 db 

14. Szakmai team: esetmegbeszélések, 

jogszabályi változások közzététele, 

tudásmegosztás, aktuális témák 

heti egy alkalommal hétfő délutánonként,  

(jelenléti ívek és emlékeztetők készülnek) 

19 alkalom 

 

15. Pszichológus, gyógypedagógus 

mentorálása, bevezetése a szakértői 

bizottsági tevékenység eljárásrendjébe 

A mentorálás eredményeképpen a 

szakemberek bizonyos idő után önállóan 

végzik tevékenységüket. 

(A tanév során 2 fő pszichológus és 3 fő 

gyógypedagógus mentorálása történik)  

 

  

16. Munkaközösségi foglalkozásokon való 

részvétel 

Minden pszichológus, gyógypedagógus 

tagja egy választott munkaközösségnek, 

aktív részvételük rendszeres a 

találkozókon. 

 

17. Telefonos és személyes tanácsadás és 

konzultáció, szakmai ügyelet 

folyamatos, nagy érdeklődés mellett a 

szülők, pedagógusok, és egyéb partnerek 

részéről 

(átlagban heti 70 db megkeresés, 

ügyintézés zajlik az ügyeleti időben, 

mely az ügyeleti füzetben követhető 

nyomon) 

 

 

5. Szakmai programok: 

JNSZMPSZ rendezvények: 

     2018. szeptember 3. Tanévnyitó értekezlet, Campus 

 Munkaközösségi találkozók munkatervben rögzített rendszerességgel, előre egyeztetett 

időpontokban 

 2018. november 20. az EFOP 3.1.6. pályázat keretében szervezett Konferencia az 

együttnevelésről, Campus 

 2018. december 10. az EFOP 3.1.6. pályázat keretében szervezett szakmai találkozó, 

kerekasztal beszélgetés a gyermekvédelmi szolgálat szakembereivel 

 2018. december 21. Karácsonyi ünnepség 

 2019. május 21. „Világunk virága” elnevezésű, az EFOP 3.1.6. pályázat keretében 

szervezett konferencia a tehetségről díjátadóval és kiállítással 

 2019. június 6. főigazgató-helyettesi pályázatok ismertetése, választás 

 2019. július 2. az EFOP 3.1.6. pályázat keretében a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat meglátogatása, szakmai nap  
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5.1 Megyei Szakértői Bizottság által szervezett műhelyek, az EFOP 3.1.6. pályázat 

megvalósításának keretében: 

Ssz. Műhely megnevezése Műhely 

célcsoportja 

Műhely 

időpontja 

Témavezető 

1. Írott nyelvi zavarral, számolási 

zavarral küzdő tanulók az 

osztályban, az eredményes 

együttoktatás lehetőségei 

pedagógusok 2018. 

november 

5. 

Ungi Marianna 

Adamecz Judit 

 

2. Az értelmi fogyatékos tanulók 

együttnevelése, együttoktatása, a 

befogadó környezet 

pedagógusok 2018. 

november 

19. 

Adamecz Judit 

Ungi Marianna 

 

3. Autizmussal élő tanulók 

együttnevelésének előnyei és 

kockázatai 

pedagógusok 2018.  

november 

26. 

Lázárné Barna 

Andrea és 

Mihályiné 

Simon Rita 

4. A differenciálás lehetőségei a 

tanórákon, módszertani 

megújulás, tapasztalatcsere 

pedagógusok 2018. 

december 3. 

Makai Beáta 

Móczáné 

Tombácz Edit 

5. A magatartászavarral küzdő 

tanulók beilleszkedésének 

segítése az osztályközösségbe, 

érzékenyítés, szemléletformálás 

pedagógusok 2019. 

január 21. 

Kátainé Darók 

Bernadett  

Nagy Anikó 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Tanulói megismerés: tanulási 

motivációk, gátak, tanulási 

stílus, tanulási stratégiák az 

ismeretelsajátítás folyamatában 

Tanulási szokások: tanulás 

rendszeressége, tanulási idő, 

tanulás helyszíne, külső 

feltételek, a pedagógus szerepe a 

tanulási szokások kialakításában 

pedagógusok 

 

 

 

 

 

pedagógusok 

2019.  

január 28. 

 

 

 

 

2019. 

február 4. 

Móczáné 

Tombácz Edit 

Szilágyi Edit 

 

 

 

Móczáné 

Tombácz Edit 

Makai Beáta 

 

8. Tantermi fejlesztő játékok 

bemutatója 

pedagógusok 2019. 

február 11. 

Kátainé Darók 

Bernadett 

Mihályiné 

Simon Rita 

9. Konfliktusok kezelése az 

osztályban 

pedagógusok 2019. 

március 4. 

 

Nagy Anikó 

10. Átvezetés, átmenet segítése az 

óvodából az iskolába 

pedagógusok 2019. 

március 11. 

Makai Beáta 

Szilágyi 

Teodóra 

11. 

 

 

Átvezetés, átmenet segítése az 

alsó tagozatból a felső tagozatba, 

különös figyelemmel a sajátos 

nevelési igényű, tanulási 

nehézséggel küzdő, nehezen 

tanuló diákokra 

pedagógusok 2019. 

április 1. 

 

Móczáné 

Tombácz Edit 

Lázárné Barna 

Andrea 
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12. Átvezetés, átmenet segítése az 

általános iskolából a 

középiskolába, különös 

figyelemmel a sajátos nevelési 

igényű, tanulási nehézséggel 

küzdő, nehezen tanuló diákokra 

pedagógusok 2019. 

április 8. 

 

Móczáné 

Tombácz Edit 

Makai Beáta 

13. Időmenedzsment és 

stresszkezelés 

pedagógusok 2019. 

április 15. 

 

Szilágyi Edit 

14. Az idő szorítása miatt kialakuló 

stressz csökkentésének 

lehetőségei a pedagógusok 

körében 

pedagógusok 2019. 

április 16. 

 

Szilágyi Edit 

15. Nyelvi zavarral küzdő 

gyermekek/tanulók 

együttnevelése 

pedagógusok 2019. 

április 30. 

 

Szilágyi 

Teodóra 

 

A szakmai műhelyek látogatottsága fokozatosan csökken, mely azt mutatja, hogy a 

pedagógusok, gyógypedagógusok közötti több éven keresztül zajló tapasztalatcsere 

eredményes volt, munkájuk során egyre szélesebb körben tudják alkalmazni a hallottakat, 

tanultakat. 

 

Egyéb rendezvények 

Mikulás ünnepség a rendezvényre az aktív dolgozók 14 év alatti 

gyermekeit hívtuk, és ajándékoztuk meg 

Karácsonyi ünnepség a Székhelyintézmény összes munkatársa vett részt 

a rendezvényen 

Nyári tábor kiemelt figyelme igénylő 

iskoláskorú gyermekek számára 

az EFOP 3.1.6. pályázat keretében szervezett 

program 

 

Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken részt vettünk: 

 2018. október 4. „Zöldház” Szolnok, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. rendezvénye 

 2018. november 23. INYR képzés, Szolnok 

 2018. szeptember 13. 14. OkosKocka alkalmazása pedagógus továbbképzés, az EFOP 

3.1.6. pályázat keretében, Campus 

 2018. november 12. 13. 30. december 6. Autizmussal élő gyermekek és tanulók inkluzív 

nevelésének-oktatásának alapjai 

 2018. december 12. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók ellátásának bemutatása 

az intézményben, történeti áttekintés, Liget Úti EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és 

Készségfejlesztő Iskola, Szolnok 

 2018. december 14. a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek 

tájékoztatása a szakértői tevékenységről 

 2019. január 24. 25. 31. és február 1. Diszkalkulia képzés, az EFOP 3.1.6. pályázat 

keretében 
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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. Lázárné Barna Andrea pedagógus II. 

2. Szilágyi Edit pedagógus II. 

3. Adamecz Judit pedagógus II. 

 

8. Tanfelügyeleti eljárás: 

Ssz Szakember neve 

1. Tanfelügyeleti eljárás nem volt 

 

9. Önértékelésben részt vett: Nagy Anikó, Móczáné Tombácz Edit 

 

10. Kapcsolatok: 

10.1 Belső kapcsolatok 
Az aktív együttműködés folytatódik és mélyül a Székhelyintézmény dolgozóival, a 

tagintézmény-igazgatókkal, helyettesekkel, tagintézményekben dolgozó szakemberekkel, az 

egyeztetés, vélemény – és tapasztalatcsere rendszeres. Jelentősen hozzájárul ennek 

megvalósulásához a munkaközösségek eredményes működése is, és az állandó kapcsolattartás, 

a szakértői tevékenység koordinációja. 

 

10.2 Külső kapcsolatok: 

A köznevelési intézmények vezetőivel, pedagógusaival a továbbiakban is rendszeres volt a 

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

Az eredményes együttműködés folytatódott több településen a védőnőkkel, gyermekjóléti 

szolgálatok munkatársaival, családgondozókkal, javul a kapcsolatunk a gyermekvédelmi 

gyámokkal. Egymás munkájának segítése jelentősen hozzájárul a gyermekek/tanulók 

eredményes ellátásához a szülők – lehetőség szerint - minél szélesebb körű megelégedésére. A 

járási hivatalok munkatársaival is hatékonyabb a kapcsolattartás, melynek célja, hogy a 

vizsgálatok időben megvalósuljanak, a szülő működjön együtt, illetve a Szakértői Bizottság 

döntése érvénybe léphessen. 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal szervezett találkozókkal, valamint a Bács-Kiskun 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat meglátogatásával lehetőség nyílt a jó gyakorlatok 

megosztására, az együttműködésünkkel pedig egymás munkáját segítjük, alkalmanként a 

tapasztalatcserével könnyítjük. 

A nevelési-oktatási intézményekkel való közvetlen, személyes találkozáson alapuló 

együttműködésre a folyamatos figyelemmel kísérések és a helyszíni megfigyelések alkalmával 

nyílik a legjobb alkalom, amelyre ebben a tanévben is a már fentiekben említett számban, és 

gyermek/tanuló esetében került sor. 

 

11. Eredmények: 

11.1 Sikerek, a szakemberek véleménye alapján: 

 Nagyon jó és bizalommal teljes munkatársi kapcsolatok 
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 Jó kapcsolat a tagintézményekkel (jó hangulatú munkaközösségek, telefonos 

egyeztetések) 

 A szülőktől érkező pozitív visszajelzések, az esetleges reklamációk hatékony, sikeres 

kezelése 

 A vezetőség folyamatos támogatása a sikeres munkaszervezésben, az önképzésben (pl: 

az irattárunk rendezésére már nagy szükség volt, melyet sikerült 3 nem vizsgálattal töltött 

napon megvalósítani) 

 A szülőkkel, és a vizsgálatra érkező gyerekekkel/tanulókkal többségében eredményes az 

együttműködés, a problémás eseteket együtt (teamban) meg tudjuk oldani 

 A mindennapi problémák rugalmas, eredményes kezelése, közös megbeszélése a team-

ben 

 A kollégák segítőkészsége, a társas támogatás minősége, a felmerülő nehézségek kezelése 

és megoldása a munkatársak érdekeinek figyelembevételével történik 

 A vizsgálaton megjelenő problémák sokszínűsége, azok megoldásának megtalálása véd 

a kiégés ellen 

 Egyre nagyobb rutin szerzése a szakvélemény készítésben, vizsgálatvezetésben, újabb 

vizsgáló eljárások megismerése a pályázat révén. 

 A határidők tartása egyre könnyebben, pontosabban történik, a felesleges javítások, 

ellenőrzések csökkentésével, fokozatos kiiktatásával 

 A szakmai fejlődésre ebben a tanévben leginkább az EFOP 3.1.6. pályázat keretében nyílt 

lehetőség 

 Szakmai napokon való részvétel lehetősége 

 A soron kívüli feladatokban való szerepvállalás, a csoport kiemelkedő teherbíró 

képessége meghatározott keretek tartásával 

 A folyamatos figyelemmel kísérés szervezése és elvégzése jelentős terhet jelentett 

számunkra, de számukat egy nagyon pozitív szakmai döntéssel sikerült minimalizálni 

 Több szinten történő pozitív visszacsatolás partnereinktől, kollégáinktól 

  

11.2 Nehézségek, a szakemberek véleménye alapján: 

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

ügyintézés esetenként igen sok időt és többletmunkát, egyeztetést igényel (különös 

tekintettel az autizmussal élők esetében) 

 A vizsgálatok tervezése megtörténik, de a reggeli kezdést, a folyamatos munkavégzést 

többször át kell szervezni a kliensek késése, és egyéb problémái miatt 

 A kollégák betegsége miatti hiányzások, melyeket nem lehet tervezni, jelentős nehézséget 

okozhat a napi munkaszervezésben 

 A különböző okok miatt (pl: váratlanul bejelentett képzési időpontok, nem tervezett 

sürgős feladatok) a vizsgálatok újra ütemezését teszik szükségessé, illetve a vizsgálati 

felterjesztések torlódását eredményezheti 

 A szülők egyéb gondjaikat is megosztják, többnyire olyan problémákat vetnek fel, 

aminek megoldása több oldalról is akadályokba ütközik, és ennek megoldását a 

Bizottságtól várják, mindez terhelő, frusztráló és jelentős időveszteséget okozhat 

 Az INYR változásainak bevezetése és követése, naprakész vezetése komoly nehézségeket 

okoz mindannyiunknak, sőt az új és a külsős kollégák bevezetése a folyamatba további 

feladatokat ró a munkatársakra  

 A kollégák nehézségnek élik meg a délután gazdaságos kihasználását, és jogos igényünk 

lenne az otthoni, a munkaidőn túli munkavégzés minimálisra csökkentése  
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 A kész szakértői vélemények alapos javítása minden kolléga igénye, melyet mindnyájan 

meg is teszünk, éppen ezért kudarcként éljük meg, ha mindezek ellenére hibás szakértői 

vélemény kerül ki a partnerekhez. Törekszünk a hibátlan munkára!   

 Az idővel való hatékony gazdálkodás nehézséget jelent, ebben a tanévben különösen az 

alapfeladataink mellett a pályázati feladatok megvalósítása miatt 

 Az alapfeladatok melletti leterheltség kezelése (a pályázat, a munkaközösségek 

többletfeladatai, az egyre bonyolultabb és összetettebb esetek, az INYR vezetése miatt) 

 Nehézséget jelent bizonyos esetekben a helyhiány miatt párhuzamosan folyó vizsgálatok 

összehangolása 

 A tagintézményekkel többszöri egyeztetés, megbeszélés után sem sikerült még 

csökkenteni az aránytalanul sok vizsgálati felterjesztések számát, a közös gondolkodás 

megteremtése fontos feladat 

 A kötelező felülvizsgálat dokumentációjának kezelése, a korrekcióra vonatkozó levelezés 

a területért felelős kollégáknak jelentős többletmunkát okoz 

 A pályázat keretében szervezett képzési napokon való részvétel miatt (jelen tanévben 12 

nap) a tervezett vizsgálatok időben eltolódtak, újratervezésük szükséges  

  

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 az intézkedést nyomon 

követi 

3. Szakértői vélemények tartalmának 

ellenőrzése 

Napi rendszerességgel történik, 

bizottságvezető és helyettese végzi 

4. Határidők betartása Napi rendszerességgel történik, 

bizottságvezető felügyeli 

5. A kapcsolattartás minőségének ellenőrzése 

(személyes, telefonos, email, levél) 

Bizottságvezető végzi az ellenőrzést 

6. Mentorálás folyamata Bizottságvezető végezte az ellenőrzést 

7. A munkatársak kötelező óraszámának 

teljesítésére irányuló ellenőrzés, a munkaidő 

betartásának ellenőrzése 

Napi, heti, havi rendszerességgel 

megtörténik, bizottságvezető ellenőrzi 

8. Ügyviteli dokumentáció ellenőrzése Bizottságvezető végzi az ellenőrzést 

napi, heti rendszerességgel 

 

13. Egyéb: 

A Munkatervben meghatározott szakértői bizottsági tevékenységek a Megyei Szakértői 

Bizottságban - a kezdeti nehézségek ellenére, melyet a tanév eleji változások jelentettek – 

maradéktalanul teljesültek ebben a tanévben is. A tervezett feladatokat magas szakmaisággal, 

a tevékenység iránti teljes elköteleződéssel, és az egymás iránti lojalitással teljesítették a 

szakemberek. A kollégák motiváltak, felkészültek, munkájukra szakmailag igényesek, a 

munkahelyi légkör javításával a folyamatos ismeretszerzéssel biztosítják saját és kollégáik 

megelégedettségét, állandó fejlődését. Ez a biztosítéka a továbbiakban is a teljesíthető és pozitív 

célok megfogalmazásának, a kitűzött célok elérésének, a partnerek elégedettségének és a 

különböző elvárásoknak való megfelelésnek.   

Nagy lehetőség, de jelentős nehézség is a szakmai team számára az EFOP 3.1.6. pályázatban 

való részvétel. A napi teendők mellett a pályázati program megvalósítása jelentős 
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többletmunkát okoz, ugyanakkor a szakmai fejlődésre is ad lehetőséget, és a pályázat által 

biztosított eszközfejlesztés előnyeit is hatékonyan tudjuk alkalmazni, ezzel könnyítve a pontos 

munkát.  

Az összeszokott csapat, az újonnan belépő kollégák, az egymást segítő szakemberek részéről a 

türelem, a rugalmas alkalmazkodás, az eredményes problémamegoldás elengedhetetlenül 

szükséges az alap – és a többletfeladatok elvégzéséhez, az elért szakmai minőség 

megtartásához, illetve a szakértői munka tekintélyének és megbecsültségének fokozatos 

megnyeréséhez. 

 

 

 

IV. Főigazgatóhelyettesi beszámoló – 2. 

Magyarné Kovács Ildikó 

főigazgató-helyettes 

 

 

 

1. A munkaközösségi foglalkozások tapasztalatai: 

A szakszolgálati feladatok köré szerveződött 4 munkaközösség, valamint a Mérés-értékelés 

munkaközösség munkájának koordinálása:  

 

 A munkaközösségek a munkaterv szerinti feladatokat végezték el, minden tervezett 

munkaközösségi foglalkozás megvalósult. A munkaközösségi programok sokszínű, 

tartalmas, változatos (belső tudásmegosztás, saját élmény, külső, neves előadók 

meghívása, munkaközösségek együttműködése stb.) formában valósultak meg.  

 

Munkaközösség Megvalósult 

alkalmak, 

formája 

Tapasztalatok: 

Nevelési tanácsadás 4 kontakt 

 

- a mindennapokban használható új ismeretek, 

tapasztalatok szerzése 

- folyamatos a szakmai fejlődés igénye 

- pszichológus szakemberek száma:  

   prioritás az SZB. vizsgálatok elvégzése! 

   terápiák → várólisták száma  

Tehetség, 

pályaválasztás 

4 kontakt 

 

- tehetségazonosításhoz/ szűréshez használt 

tesztek kiválasztása, szűrés → azonosítás kevés  

- EFOP-os módszertani kiadvány („MI a pálya?) 

- tehetséggondozás új útjai 

- mindkét szakfeladat egyenlő súllyal szerepeljen 

a munkaközösségi munka tervezésében 

Iskola- és 

óvodapszichológia 

4 kontakt 

 

- belső tudásmegosztás 

- gyakorlatorientált foglalkozások 

- sajátélmény szerzés lehetősége 

- belső és külső kapcsolatok bővítése 

- 6 delegált munkaközösségi tag  
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Gyógytestnevelés 4 kontakt 

 

- a szakemberek elkötelezettsége 

- szakmaközi kommunikáció 

- elméletet és gyakorlatot ötvöző foglalkozások  

- magas csoportlétszám, vegyes diagnózissal 

- konferencia  

- úszóverseny 

Mérés-értékelés 

munkaközösség 

3 kontakt  

1 elektronikus 

levelezés 

útján 

- elégedettség kérdőívek szerkesztése 

- kiértékelése, elemzése megtörtént 

- elégedettségmérés online felületen 

- korrekciós javaslat a mérés időtartamának 

meghosszabbítására, az adatok elemzésének 

tagintézményben történő elvégzésére   

 

 Szakmai megújulás lehetősége, szakmai kompetenciák erősítése, jó gyakorlatok 

megismerése. 

 A tudás belső megosztásával a tagintézményekben dolgozó szakemberek módszertani 

ismereteinek gazdagítása, közvetetten a munkamódszerek megismerése 

 Előadók, egyetemi oktatók meghívásával a korszerű ismeretek megszerzése, a 

szaktudományos, szakmai ismeretek gazdagítása, szélesítése. 

 Rendkívüli munkaközösségi foglalkozások keretében az eredményességmérés 

szempontjainak, mérőeszközének kidolgozása történt a szakmai munkaközösségekben. 

 

1.1 Ellenőrzés megvalósulása 

A munkaterveknek megfelelően történt a munkaközösségi foglalkozások megtartása, ettől 

indokolt esetben tértek el a munkaközösségek. Mindegyik munkaközösség megtartotta 

tervezett foglalkozásait. Az ellenőrzés a 2. sz. főigazgató-helyettesi munkatervem szerint 

történt. Kettő kivételével (a Gyógytestnevelés munkaközösség Karcagon szervezett 

úszóversenye, valamint a skype-os ütközött más, hivatalos elfoglaltságommal) mindegyikén 

részt vettem. A munkaközösségekben folyó szakmai munkát, a dokumentumokat (meghívókat 

és a foglalkozások beszámolóit) ennek megfelelően ellenőriztem. Az elégedettség kérdőívek 

alapján a foglalkozások résztvevői hatékonynak és a mindennapi munkájukban 

hasznosíthatónak ítélték meg a munkát.  

 

Munkaközösség neve: Foglakozások időpontja: 

Nevelési tanácsadás 2018. 09. 19. 2018. 11. 28. 2019. 02. 20. 2019. 05. 15. 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek ellátása, PVT 

2018. 10. 10. 2019. 01. 09. 2019. 04. 10. 2019. 06. 05. 

Gyógytestnevelés 2018. 09. 18. 2018. 11. 15. * 2019. 04. 05.  2019. 06. 13. 

Iskola-, 

óvodapszichológia 

2018. 10. 03. 2019. 01. 09. 2019. 03. 20. 2019. 05. 17. 

Mérés-értékelés 2018. 10. 09.  2019. 01. 08. 2019. 04. 30. 2019. 05. 28. 

elektronikusan  
                * Konferencia Jászberényben 

 

1.2 Tapasztalatok 

 A szervezés és az előkészítés megfelelő, időben történt. 

 Minőségi munka zajlik, a foglalkozásokon külső előadók, egyetemi oktatók tartottak 

előadást, illetve a JNSZMPSZ szakemberei osztották meg tudásukat.  
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 A beszámolók pontosan, a foglalkozást követően (két esetben viszont a szakmai 

ellenőrzés nyomán) készültek el. 

 Közös munkaközösségi foglalkozást tartott az Iskolapszichológiai munkaközösség a 

Tehetség és pályaválasztás munkaközösséggel. 

 A Nevelési tanácsadás munkaközösség nyílt, ágazatközi foglalkozást tartott a 

gyermekvédelemben dolgozó érdeklődők számára. 

 MÉM feladatok elvégzésében a határidőket, ütemezést korrigálni kellene. 

  

1.3 Belső ellenőrzési feladatok 

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

Munkaközösség által kidolgozott szakmai szempontok alapján. 

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

ellenőrzése a munkaközösség által kidolgozott szempontok alapján. 

 A gyógytestnevelés feladatellátás (1. ellenőrzési év) szakmai ellenőrzése a 

munkaközösség által kidolgozott szempontok alapján. 

 

A tanév során mindhárom terület szakmai ellenőrzése megtörtént az összes tagintézményben 

és telephelyen. Csak dokumentumok ellenőrzése történt, foglalkozáslátogatás, interjú nem volt. 

Ellenőrzés helye Megvalósulás 

Jászapáti 2018. 11.29. 

Jászberény 2018. 11.29. 

Karcag 2019. 01.22. 

Kunhegyes 2019. 01.22. 

Kunszentmárton 2019. 01.15. 

Mezőtúr 2019. 01.15. 

Szolnok 2019. 03.26. 

Törökszentmiklós 2019. 04.30. 

Újszász 2019. 05.02. 

Fegyvernek 2019. 05.07. 

Tiszafüred  2019. 05.27. 

 

1.4 Az ellenőrzés tapasztalatai 

 Nevelési tanácsadás (3. ellenőrzési év):  

-  a dokumentálás gyakorlata kialakult, a dokumentumok naprakészek, pontosak;   

- a dokumentáció további egységesítésére van szükség; a munkaközösséggel közösen 

egyeztetve; 

- a főállású pszichológus kollégák munkájukat korrekt módon dokumentálják; kisebb 

hiányosságok fordultak elő részmunkaidős vagy megbízással foglalkoztatott 

kollégáknál; 

- Ψ szakemberhiány miatt prioritása van az SZB. vizsgálatoknak, így a terápiás 

ellátások, várólisták száma tagintézményenként ennek függvénye. 

  

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

- a dokumentumokat a munkaközösség által kialakított dokumentumok szerint, 

általában pontosan vezetik a tagintézményekben; 

- a dokumentálás egy tagintézményben a nevelési tanácsadásban használatos egyéni 

fejlesztési lapon történt, a korrekciót egyeztettük, a szükséges dokumentum-

sablonokat a tagintézmény megkapta; 
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- a tehetségazonosítás igénye, száma alacsony, a tagintézmények szűrések / szülői 

kérelem alapján végzik a tehetségfejlesztést/gondozást; az ellátás nem specifikus 

tehetségterülethez kapcsolódik, hanem a tehetséges tanuló/gyermek 

személyiségfejlesztése, önismereti és társas készségeinek fejlesztése történik, az 

ellátás többnyire csoportos. 

 

 Gyógytestnevelés feladatellátás (1. ellenőrzési év): 

- a dokumentumokat a munkaközösség által kialakított szempontok és protokoll 

szerint, pontosan vezetik az ellenőrzött tagintézményekben;  

- a Tü. 19./N számú gyógytestnevelés naplóban dokumentálják az órákat; 

- a Krétában nem kell dokumentálni a szakszolgálat gyógytestnevelőinek (tankerület, 

OH). 

 

2. Az Intézmény szakmai erőforrásainak folyamatos vizsgálata, HR gondozás: 

A HR terület ellenőrzése:  

2018. október:  

 feladatellátási helyek adatainak áttekintése 

 személyi anyagok: tanúsítványok, oklevelek, képzések 

 szakemberek által ellátott feladatok és óraszámok, végzettség típusok 

2018. december: 

 kötelező (120 órás) továbbképzések teljesítése, szakvizsgák megléte 

 személyi anyagok: tanúsítványok, oklevelek, képzések 

 álláshirdetések 

2019. március: Szakvizsgák ellenőrzése a beiskolázási tervhez 

2019. március 14. A beiskolázási terv időben elkészült, a tankerülethez beküldtük. 

2019. június: Üres álláshelyek, a tagintézmények szakember szükségletének (humán erőforrás) 

követése  

2019. június: Állások meghirdetése 

2019. június-augusztus: A beérkezett pályázatok előzetes véleményezése, végzettségek, 

szakvizsga megléte, állásinterjúk. Beiskolázás nyomon követése: képzések indulása, 

jelentkezések megtörténte, a tanulmányi szerződések elkészíttetése. 

2019-ben végzettek HR anyagának aktualizálása. 

HR- ügyintézés a távozók és belépők esetén.  

Belépőknél az INYR-ben való felhasználói jogosultság megadása a Szabályzat alapján. 

A HR-területek a szabályozott folyamat szerint működnek. 

          

3. Az álláshelyek betöltöttsége és megoszlása a 2019. augusztusi állománytábla állapota 

szerint: 

Betöltött álláshelyek: 167,91   
Engedélyezett álláshelyek  197,5 Betöltött Betöltetlen 

Engedélyezett pedagógus álláshelyek 160 131,28 28,72 

Engedélyezett NOKS  19 19,00 0 

Technikai álláshelyek  18,5 18,63 -0,13 

Üres álláshelyek: 29,59  
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4. Képzések, továbbképzések ellenőrzése:  

A tagintézményekhez kiküldött táblázatok alapján: 2018. decemberben 

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

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

A 2018/2019. tanévben a szakvizsgás képzések megvalósulása: 

 

Tagintézmény/ 

Telephely 

Szakvizsga Mesterképzés, 

alapdiploma, egyéb 

Jászberény 1 fő  

Karcag 1 fő 2 fő 

Kunhegyes l fő  

Kunszentmárton 2 fő 1 fő 

Mezőtúr 1 fő 3 fő 

Szolnok 5 fő 1 fő 

Fegyvernek 1 fő  

Törökszentmiklós 1 fő 1 fő 

Összesen: 13 fő 8 fő 

          

           Nem kezdte el a tandíj-támogatott (kötelező, szakvizsgás) képzését ebből 1 fő. 

 

Szakvizsga statisztika a 2018/2019. beiskolázás alapján Fő 

Szakvizsgával rendelkezik 79 

Szakvizsgával nem rendelkezik 55 

Ebből kora miatt nem kötelezhető   3 

Szakvizsga megszerzése folyamatban van 13  

Pedagógus összesen: 134 

      

            A kötelező, 120 órás pedagógus továbbképzések állapota: 

Az EFOP-pályázat lehetővé tette a szakemberek olyan képzéseken való részvételét is, 

amelyeket önerőből vagy a tankerület finanszírozásában (a szavizsgás képzések prioritása 

miatt) nem tudtak volna megvalósítani. A 120 órás képzési ciklusa szakemberenkénti 

ellenőrzése megtörtént, intézményi szinten általában mindenki teljesíteni tudja a ciklus végére 

a követelményt, több szakembernek a szükségesnél már jóval több órája gyűlt össze. 

5. A tagintézményekkel való kapcsolattartás: 

A tagintézményekkel való kapcsolattartás folyamatos: elektronikus levelezés, telefon, 

személyes megbeszélések. Szervezetten: igazgatótanácsi értekezleteken és munkaközösségi 

foglalkozásokon, valamint a tagintézményi szakmai ellenőrzéseken.  

 

6. Az éves statisztikai adatszolgáltatás elkészítésében való közreműködés és ellenőrzés: 

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

hiányosságok korrigálása szintén.  

A tagintézményi adatszolgáltatás időben beérkezett, az adatok ellenőrzése, az esetleges 

pontosítások, korrekciók megtörténtek. Tapasztalat: A KIR-STAT kitöltési útmutatóját / az 

elérhetőségét, linket célszerű kiküldeni a tagintézményeknek.  

A KIR-STAT adatszolgáltatás a 2018. október 15-ei határidőre elkészült. 

          

7. INYR- felület gondozása, ellenőrzése:  

 A felületen folyamatosan történt. 
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8. Belső vezetői ellenőrzés (PVT): 

Nehézségek:  

 INYR 2.0 szeptemberi indulása, új rendszer állt fel; a változások miatt új szabályzat is 

készült; 

 több szakember felvétele esetén azonos feladatellátásban csak egy szakemberhez 

jelölhető a kliens ellátása (a duplikálás elkerülése okán); 

 a rendszer felállása, az ígért képzések (vezetők, szakemberek, demó) későn vagy nem 

teljesültek; 

 oktatási azonosító változása miatti csúszások a nem főállású szakemberek esetében. 

 

9. Elégedettség mérés: 

A 2018/2019. tanév kiemelt célkitűzése volt a mérhetőség a feladatellátásban. A Mérés-

értékelés munkaközösség (MÉM) munkája révén ezt célozta megvalósítani. A 2019. áprilisi 

elégedettség-mérési kérdőíveket a munkaközösség összeállította. Három feladatellátási 

területen mértünk szülői, tanulói és intézményi elégedettséget: Pályaválasztási tanácsadás, 

nevelési tanácsadás és a kiemelten tehetséges gyermekek ellátása. On-line kérdőívezés folyt a 

tanulói és szülői kérdőívek esetében.  Az intézmények elektronikus formában kapták meg a 

kérdőíveket. A kiértékelés a munkaközösségi beszámolóban történt, a nehézséget bizonyos 

szakfeladatokban az adathiány vagy az alacsony minta (válaszadók száma) jelentette, például a 

tanulói kérdőívek alacsony száma miatt nem volt adat (pl. tehetséggondozás feladatellátásban, 

illetve a nevelési tanácsadásban az óvodáskorú gyermekek aránya magasabb). Javaslat: a 

kérdőívezés időtartama hosszabb időszakra terjedjen ki. 

  

10. Terápiák eredményességének mérése:  

            A munkaközösségek által kidolgozott szempontok alapján történt. 

 

11. A Megyei Pályaválasztási Tanácsadó munkájának segítése, ellenőrzése:  

 A 2018/2019. tanév főbb eredményei:  

Megvalósult a pályaválasztási tanácsadás szakfeladat dokumentálásának korrekciója: a 

dokumentumok vezetésében, valamint magukban a dokumentumokban (egyéni és 

csoportos tanácsadás iránti kérelem/jelentkezési lap, egyéni pályaválasztáshoz iktatott 

behívó levelek készültek, a szülői tájékoztatás megtörténtét a szülő aláírásával igazolja 

(kiskorú kliens esetében), a folyamat INYR adminisztrációja módosult, teljesebbé vált a 

csoportos tanácsadások szolgáltatás adminisztrációjával.   

A változtatás célja volt:  

- a protokollhoz, a PVT folyamatokhoz igazítás, 

- megfelelés a GDPR követelményeinek,  

- átláthatóság a feladatellátásban. 

A szakmai dokumentumok (ütemterv, forgalmi napló, egyéni PVT dokumentumai, 

teamek jegyzőkönyvei) ellenőrzése: 2019. májusban megtörtént. Az INYR 

adminisztrációt szintén ellenőriztem.  

Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű kliensekkel folytatott tevékenységeink voltak 

azok a csoportos tanácsadások, pályaorientációs foglalkozások, melyek elsősorban a 

Jászság, Tiszazug, Kunhegyes járás kistelepülésein lévő oktatási intézményekben 

valósultak meg. 

A pályaválasztási tanácsadást emelkedő számban veszik igénybe BTMN-es, illetve SNI-

s kliensek és szüleik.  Részükre több alkalmas, körültekintő egyéni tanácsadással, illetve az 

iskolaválasztáshoz nyújtott információkkal, segítséggel járultunk hozzá. Az SNI-s tanulóknak 
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nyújtott ellátások az egyéni tanácsadások 8,5 %-át tették ki, a csoportos ellátási formánál nincs 

adat. 

 

11.1 Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás éves esetforgalom 

 általános 

iskolai 

tanuló  

közép-

iskolai 

tanuló  

Ebből 

SNI-s 

tanuló 

szülő / 

pedagógus 

alkalom 

száma 

összesen 

ellátott 

létszám 

(fő) 

egyéni 

tanácsadás* 

149 

 

107 22  280 256 

csoportos 

tanácsadás 

1209 

 

705 n.a.  116 1914 

rendezvényeken 

info-tanácsadás 

60 0 n.a. 20 3 80 

pv.i szülői 

értekezletek 

   198 12 4 210 

pedagógussal 

történő 

konzultáció 

   238 238 238 

szülővel történő 

konzultáció 

   57 57 57 

 

pályaorientációs 

nap 

3150 899 n.a.  76 4049 

szakkör 208 

 

 n.a.  73 208 

Összesen: 4776 1711 

 

22 525 847 7012 

 

11.2 Tevékenységek szerinti összesítés 

Tevékenységek Alkalom Ellátott létszám (fő) 

egyéni tanácsadás 280 256 

csoportos tanácsadás 116 1914 

információs tanácsadás 3 80 

szülői értekezlet 4 210 

pedagógus konzultáció 238 238 

szülői konzultáció 57 57 

pályaorientációs nap 76 4049 

önismereti szakkör 

EFOP 3.2.5. 

73 208 

Összesen: 847 7012 

 

A PVT szakemberei megyeszerte 65 közoktatási intézményben nyújtottak valamely 

szolgáltatást a kliensek számára.  
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11.3 Rendezvényeken, konferenciákon való részvétel 

Intézményi, megyei, országos szervezésű konferenciákon, továbbképzéseken 13 alkalommal 

vettek részt. Eredménye: a naprakész ismeretekhez való hozzájutás, jó gyakorlatok 

megismerése, tudásmegosztás, esetmegbeszélés, tapasztalatcsere, kapcsolati háló bővítése. 

A PVT tagjai a két napos képzési lehetőséget igénybe vették. 

 

11.4 Tehetség-pályaválasztás munkaközösségi munka 

Mindegyik szakember delegált tagként részt vett a munkaközösség szervezte foglalkozásokon, 

Paraginé Boros Ágnes a MÉM munkájában is tevékenyen részt vett. 

 

12. Szabályzatok gondozása:  

 A JNSZMPSZ INYR szabályzata 2018/19. tanévben elkészült, korrekcióra szükség van 

az év közbeni változások miatt.    

 A JNSZMPSZ Gyakornoki szabályzata a 2018/19-es tanévben elkészült.  

 A JNSZMPSZ NOKS-os alkalmazottainak minősítési szabályzata elkészült, 

véleményezésre, elfogadásra, jóváhagyásra vár.  

 

13. A JNSZMPSZ Pedagógus Továbbképzési Programja: 

A 2019-2024. közötti 5 éves ciklusra elkészült, szakalkalmazotti véleményezésre, elfogadásra 

vár.  

       

 

 

IV.1 Megyei Pályaválasztási Tanácsadó 

Császár István 

vezető 

 

 

1. Tárgyi és személyi feltételek:  

1.1 Személyi feltételek 

Császár István  

PVT vezető 

szakvizsgázott közoktatás vezető, matematika, kémia, 

pedagógia szakos tanár, szakvizsgázott tehetséggondozó 

koordinátor, pályaválasztási tanácsadó 

Magyarné Kovács Ildikó 

főigazgató helyettes 

 

tanácsadó szakpszichológus, magyar-történelem szakos 

tanár, mentálhigiénés szakember, pályaválasztási 

tanácsadó 

Paraginé Boros Ágnes 
magyar szakos középiskolai tanár, közgazdász, munkaügyi 

szervező pályaválasztási tanácsadó 

Szécsi Tibor 

szociálpedagógus, tanácsadó tanár, mentálhigiénés 

szakember, szakvizsgázott pedagógus, pályaválasztási 

tanácsadó 

Váczi Emese 

pályaorientáció szakterületen szakvizsgázott pedagógus, 

szakvizsgázott pedagógus, fejlesztőpedagógus, 

óvodapedagógus, pályaválasztási tanácsadó 
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1.2 Tárgyi feltételek  

 Utazási lehetőség biztosítása. 

 Előzetes ütemezés szerint vizsgáló, tanácsadó helyiség használatának biztosítása. 

 Irattári szekrény és polc. 

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

 Telefon a szobában, telefonhasználat. 

 A jogszabály és a protokoll által előírt dokumentumok nyomdai sokszorosítása. 

 Kérdőívek, tesztek és egyéb dokumentumok fénymásolt példányai. 

 EFOP pályázatból új, gyors, munkánkat segítő laptopokat kaptunk. 

 

2. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetforgalom:   

 általános 

iskolai 

tanuló  

közép-

iskolai 

tanuló  

Ebből 

SNI-s 

tanuló 

szülő / 

pedagógus 

alkalom 

száma 

Összesen 

ellátott 

létszám 

(fő) 

egyéni tanácsadás* 149 107 22 - 280 256 

csoportos tanácsadás 1209 705 na - 116 1914 

rendezvényeken 

info-tanácsadás 

60 0 na 20 3 80 

pv.i szülői 

értekezletek 

0 0 0 198 12 4 210 

pedagógussal történő 

konzultáció 

- - - 238 238 238 

szülővel történő 

konzultáció 

- - na 57 57 57 

 

pályaorientációs nap 3150 899 na - 76 4049 

szakkör 208 - na - 73 208 

Összesen: 4776 1711 

 

na 525 847 7012 

* ebből szakszolgálati tagintézményekben végzett egyéni tanácsadás: 

 

Tanácsadást végző 

szakember 

Tagintézmény 

 

Ellátottak 

száma (fő) 

 

Paraginé Boros Ágnes 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye 

 

3 fő 

 

Váczi Emese 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye 

 

3 fő 

Összesen:             6 fő 

 
* ebből Székhelyintézményben és iskolákban végzett egyéni tanácsadás: 

 

Tanácsadást végző 

szakember 

Alkalom Ellátottak száma  

(fő) 

Magyarné Kovács Ildikó 18 13 

Császár István 25 25 

Paraginé Boros Ágnes 95 94 
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Szécsi Tibor 69 56 

Váczi Emese 65 63 

Összesen: 271 250 

 

 Meghiúsult tanácsadások: 

- Hét fő egyéni tanácsadás a szolgáltatás visszamondása miatt 

- 1 alkalom iskolai csoportos tanácsadás, mert az osztályfőnök betegség miatt 

visszamondta 

- 1 alkalom átütemezésre került a 2. félévre 

 

 A pályaválasztási tanácsadás munkacsoport tagjainak részvétele osztályfőnöki 

órákon, szülői értekezleteken és pályaorientációs napokon 

Intézmények száma Osztályok 

száma 

Osztály-

főnöki 

órák 

száma 

Szülői 

értekezletek 

száma 

Pálya-

orientációs 

napok száma 

Egyéb 

 

 

általános iskola: 150 638 3 18  

középiskola 20 78 0 4  

Összesen: 170 716 3 22  

 

 Látogatott intézmények: 

Általános iskolák 

 

Középiskolák 

1. Abádszalók Kovács Mihály ÁI 

2. Berekfürdői Veress Zoltán ÁI. 

3. Besenyszög Chiovini ÁI 

4. Cibakháza Damjanich J. ÁI. 

5. Csépa Tiszakürti Körzeti ÁI. Petőfi S. 

Tag. 

6. Cserkeszőlői Petőfi S. ÁI. 

7. Fegyvernek Orczy A. ÁI. 

8. Jánoshida Alsójászsági Petőfi S. ÁI. 

9. Jászalsószentgyörgy Szent Gy. Kat. ÁI. 

10. Jászberény, Székely M. Ált. Isk. 

11. Jászboldogházai Mátyás király ÁI. 

12. Jászdózsa Jászsági ÁI. Bozóky János Tag. 

13. Jászjákóhalma IV. Béla ÁI. 

14. Karcag Győrffy István Kat. ÁI. 

15. Karcag, Arany János Általános Iskola 

16. Kengyel Általános Iskola 

17. Kisújszállás Móricz Zs. K Arany J. ÁI. 

Tag 

18. Kőtelek Petrovay ÁI. 

19. Kőtelek Szent Gellért Kat. Á.I.  

20. Martfű, József A. Ált. Isk. 

21. Mezőtúr, Kossuth L. ÁI. 

55. Jászapáti Gróf Széchenyi I. G. és Szg. 

56. Jászárokszállás Deák F. G. 

57. Jászberény Lehel Vezér Gimnázium 

58. Karcag Szentannai S. G. és Szg. 

59. Mezőtúri Karcagi SZC 

Szakközépiskolája 

60. Szolnok Széchenyi István Gimnázium  

61. Szolnok Varga K. G. 

62. Szolnok Városi Kollégium 

63. Szolnok Verseghy F. Gimn.  

64. Tiszafüred Kossuth L. G. 

65. Törökszentmiklós Bercsényi M. G.  
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22. Mezőtúri Ref. Kollégium 

23. Nagykörű Petrovay Gy. Ált. Isk. 

24. Öcsödi József A. ÁI. 

25. Pusztamonostor Hábor G. Á,  

26. Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc ÁI és 

AMI 

27. Rákócziújfalui Herman Ottó ÁI 

28. Szajol Kölcsey Ferenc ÁI. 

29. Szandaszőlősi ÁI. 

30. Szászberek Kolping ÁI. 

31. Szolnok Kodály Z. Ált. Isk. 

32. Szolnok Széchenyi krt ÁI. 

33. Szolnok Tiszaparti Róm. Kat. Gim. és ÁI. 

34. Szolnok, Fiumei u ÁI. 

35. Szolnok, Kőrösi Csoma Sándor ÁI. 

36. Szolnok, Szegő G. ÁI. 

37. Szolnoki II. Rákóczi MN Két Tan Nyelvű 

ÁI. 

38. Szolnok Kassai ÁI. 

39. Szolnok Szent-Györgyi A. ÁI. 

40. Tiszabői MMSZ ÁI. 

41. Tiszafüred Szent Imre ÁI. 

42. Tiszagyenda Kunhegyesi ÁI. 

43. Tiszagyenda, Ált. Isk 

44. Tiszajenő, Ált. Isk. 

45. Tiszakürti Körzeti ÁI. 

46. Tiszapüspöki ÁI. 

47. Tiszasüly Chiovini ÁI 

48. Tiszaszentimre Vasvári Pál Ált. Isk. 

49. Tiszavárkony ÁI. 

50. Tószegi ÁI. 

51. Törökszentmiklós Bethlen G. Ref. Ált. 

Isk.  

52. Törökszentmiklós Kölcsey ÁI.  

53. Túrkeve Kaszap N. I. Ált. Isk. 

54. Újszász Vörösmarty Mihály ÁI.  

 

3. Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel:  

Ssz. Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény 

haszna 

1. 1

. 

Pályaválasztási 

Tanácsadás Jelene, 

Jövője - konferencia, 

Eger 

2018.09.06. Császár István, 

Makai Beáta, 

Paraginé Boros 

Ágnes, Szécsi Tibor, 

Váczi Emese 

- Naprakész 

ismeretekhez 

való hozzájutás 

- Jó gyakorlatok 

megismerése 
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2.  Kecskemét EFOP-3.2.5 

„Egy cél, több út” - 

konferencia 

2018.09.12-

14. 

Paraginé Boros 

Ágnes, Szécsi Tibor, 

Váczi Emese 

- 

Tudásmegosztás 

- 

Esetmegbeszélés 

- 

Tapasztalatcsere  

- Kapcsolati 

háló bővítése 

3.  Iparkamara Szakképzési 

Workshop - Szolnok 

2018.09.13. Makai Beáta 

4.  EuroSkills 2018. 

Budapest 

2018.09.26. Paraginé Boros 

Ágnes, Szécsi Tibor, 

Váczi Emese 

5.  Szolnok Megyei 

Pályaválasztási Kiállítás 

2018.10.16.

-17 

Császár István, 

Paraginé Boros 

Ágnes, Szécsi Tibor, 

Váczi Emese 

6.  EFOP-3.2.5 

Továbbképzés Szolnok 

2018.10.25. Császár István, 

Paraginé Boros 

Ágnes, Szécsi Tibor, 

Váczi Emese 

7.  EFOP Autizmus képzés 2018.11.12. Császár István 

8.  Tiszafüred Regionális 

Pályaválasztási Kiállítás 

2018.11.13. Császár István, 

Paraginé Boros 

Ágnes 

9.  SNI konferencia Szolnok 2018.11.20. Császár István 

10.  EFOP -3.2.5. 

Továbbképzés Szolnok 

CAMPUS 

2018.11.22. Paraginé Boros 

Ágnes, Szécsi Tibor, 

Váczi Emese 

11.  EFOP -3.2.5. 

Továbbképzés, Szolnok 

CAMPUS  

Dr Kenderfi Miklós 

2018.11.25. Császár István, 

Paraginé Boros 

Ágnes, Szécsi Tibor, 

Váczi Emese 

12.  Székesfehérvár 

Tehetséggondozás Fejér 

megyében 

2018.11.30. Császár István 

13.  Tehetség Konferencia Új 

Nemzedék Bp. 

2018.12.10. Császár István 

14.  Debrecen Tehetség 

Konferencia 

2018.12.11. Császár István 

15.  Educatio 2019. 

Nemzetközi Oktatási 

Szakkiállítás 

2019.01.11. Császár István, 

Paraginé Boros 

Ágnes, Szécsi Tibor, 

Váczi Emese 

16.  Eger PVT a Pedagógia 

Szakszolgálatoknál Konf. 

2019.02.20. Szécsi Tibor, Váczi 

Emese 

17.  Bp. OH. EFOP-3.2.13. 

Nyitó konf. 

2019.02.25. Magyarné Kovács 

Ildikó, Császár 

István, Paraginé 

Boros Ágnes 

18.  MTT Konferencia Bp 2019.03.17. Császár István 

19.  Sárbogárd Konferencia 2019.03.17. Magyarné Kovács 

Ildikó 
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20.  „Mi a pálya?” 

rendezvény Tankerület 

2019.03.21. Váczi Emese 

21.  SNI-s tanulók 

tehetségfejlesztése 

2019.05.21. Magyarné Kovács 

Ildikó, Császár 

István, Paraginé 

Boros Ágnes, Szécsi 

Tibor, Váczi Emese 

22.  Fiumei ÁI. kihelyezett 

munkaközösségi 

értekezlet 

2019.06.05. Magyarné Kovács 

Ildikó, Császár 

István, Paraginé 

Boros Ágnes, Szécsi 

Tibor, Váczi Emese 

23.  Kecskemét Ped. Szak. 

PVT konferenciája 

2019.06.20. Császár István, 

Paraginé Boros 

Ágnes 

 

3.1 A szabadon választható 2 (képzési) nap terhére 

Ssz. A kolléga neve  Milyen rendezvényen 

vett részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés 

haszna… 

1. Császár István 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor  

Váczi Emese 

EDUCATIO Kiállítás 

2019. január 11. 

Budapest 

Hungexpo 

Információk 

szerzése a 

felsőfokú 

továbbtanulásról 

2. Magyarné Kovács 

Ildikó 

Császár István 

Paraginé Boros Ágnes 

EFOP projekt 

nyitókonferencia 

2019. február 25. 

Budapest 

Gellértszálló  

Pályaorientáció 

korszerű 

értelmezése, 

MTMI 

készségek 

fejlesztése 

 

4. Pályaválasztási Tanácsadó vezetői ellenőrzések: 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző vezető 

1. Paraginé Boros Ágnes – 2019.05.09. Magyarné Kovács Ildikó 

2. Szécsi Tibor – 2019.05.09. Magyarné Kovács Ildikó 

3. Váczi Emese – 2019.05.09. Magyarné Kovács Ildikó 

 

5. Összesítő táblázat: 2018/2019.: 

Tevékenységek Alkalom Ellátott létszám (fő) 

egyéni tanácsadás 280 256 

csoportos tanácsadás 116 1914 

információs tanácsadás 3 80 

szülői értekezlet 4 210 

pedagógus konzultáció 238 238 

szülői konzultáció 57 57 

pályaorientációs nap 76 4049 
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önismereti szakkör 

EFOP 3.2.5. 

73 208 

Összesen: 847 7012 

 

6. Eredményesség-mérés adatai:  
A pályaválasztási tanácsadás eredményességének mérése a tanév második félévében május 

közepén került bevezetésre. 

Az egyéni tanácsadásokat a tanácsadó szakemberek esetenként értékelték, az alábbi 

szempontokat figyelembe véve 5 fokozatú skála mentén: 

- Pályaérettség mértéke a tanácsadás kezdetekor 

- Pályaérettség mértéke a tanácsadás lezárásakor 

- Pályaismeretek a tanácsadás kezdetekor 

- Pályaismeretek a tanácsadás lezárásakor 

- Önismeret fejlődése a tanácsadás során: önismerete, énképe alakult, fejlődött 

- Tanácsadás eredményessége, a kitűzött cél elérése 

 

 Nem volt 

eredményes 

Kevésbé volt 

eredményes 

Részben volt 

eredményes 

Eredményes 

volt 

Teljes 

mértékben 

eredményes 

volt 

Tanulók 

száma: 

7 15 8 10 210 

% 2,8 6 3,2 4 84 

 

Megállapítható, hogy a pályaérettség és pályaismeret, valamint az önismeret fejlődik a 

tanácsadások során. Az értékeket nagymértékben befolyásolja, hogy milyen felkészültségű és 

osztályfokú tanuló részére történt a tanácsadás. A pályaválasztás szempontjából felkészültebb, 

középiskolai diákok eleve magasabb szintű pályaismerettel, önismerettel érkeznek a 

tanácsadásra, mint az általános iskolai tanulók. A tanácsadásokat eredményesnek ítélik a 

szakemberek, az eredményesség mértéke 5 körüli értéken alakult. 

A csoportos tanácsadások esetében az évente ismétlődően visszatérő megkeresések száma 

mutatót használtuk az eredményesség mérésére. 

 

 Általános 

iskolák 

Közép-

iskolák 

Összesen 

Azon iskolák száma, amelyek a megelőző tanévben is 

igényelték a pályaválasztási tanácsadást 

38 4 42 

Azon iskolák száma, amelyek a megelőző két tanévben 

is igényelték a pályaválasztási tanácsadást 

14 1 15 

 

A 2017/2018. tanévben összesen 44 oktatási intézményben biztosítottunk pályaválasztási 

tanácsadást, ebből 42 intézmény az idei tanévben is igényelte a szolgáltatást. Vagyis 95%-os a 

visszatérő igénylők aránya. Mivel ebben az évben összesen 65 intézményben történt 

pályaválasztási tanácsadás, így az is látható, hogy nagymértékben vontunk be új intézményeket 

is a szolgáltatásba. 

A 2016/2017. tanévben 16 iskolában került sor pályaválasztási tanácsadás megtartására, ezek 

közül szinte mind, pontosan 15 intézmény igényelte a következő két tanévben is a szolgáltatást. 
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7. Önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárás a tanév során: 

Ssz. Az önértékelt szakember neve Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Paraginé Boros Ágnes 2019.04.26. S 

 

Ssz. Tanfelügyelt szakember neve A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

 - - - 

Ssz. Minősítő vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember neve 

A minősítés időpontja Elért fokozata (sikeres) 

Ns=Nem sikeres 

1. Szécsi Tibor 2019.02.28. Pedagógus II. 

 

8. Innováció: 

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

Módszertan és mérőeszközök pedagógusok részére című kiadványunkat, ami ISBN 

számot kapott és az Országos Széchenyi Könyvtárban is elhelyezésre kerül belőle egy 

példány. 

 

9. Munkaközösségek munkájában részvétel: 

 Paraginé Boros Ágnes részt vesz a Mérés-értékelés Munkaközösség munkájában. 

 Paraginé Boros Ágnes, Szécsi Tibor, Váczi Emese részt vesz a Császár István vezetése 

alatt működő Tehetséggondozás/pályaválasztási tanácsadás munkaközösségben 

 

10. Eredmények, sikerek, nehézségek: 

 Csoportunk bővült 2 fővel, Magyarné Kovács Ildikó és Császár István személyében 

 Az EFOP-3.2.5. „Mi a pálya?” pályaorientációs projekt keretében megvalósítottuk mind 

a 25 önismereti csoportot, valamint a pályaválasztási tanácsadási folyamatokat is lezártuk 

a két pályázó járásban (indikátor: 880 fő) 

 Paraginé Boros Ágnes pályaorientációs szakirányú szakvizsgás képzést kezd 2019. 

szeptemberében. 

 Továbbra is nehézséget jelent a csoport számára a távoli települések elérése, mely nagy 

mértékben a saját autó használattal valósult meg az idei tanévben. 

 

11. Javaslatok a következő tanévre: 

 Szeretnénk növelni az egyéni tanácsadások arányát a szolgáltatások között. 

 Célunk a kiutazások és a székhelyintézményben nyújtott tanácsadások arányának 

kiegyensúlyozottabbá tétele saját tanácsadó szobákat kihasználva. 

 Munkánkat tervezhetőbbé tenné, ha a hét egy előre egyeztetett napján a PVT 

rendelkezésére állna a szolgálati autó (ezzel az állandó időponttal tudnánk tervezni). 
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V. Munkaközösségek beszámolói 

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

Béres Lászlóné 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés: 

1.1 A Korai fejlesztés munkaközösség működésének célja, feladata 

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

ellátás szakszolgálati feladatellátásban dolgozó munkatársak szakmai munkáját 

 Törekedjen az egységes szemlélet megtartására, biztosítson alkalmat további saját 

élményű tapasztalatszerzésre, egymás munkájának megismerésére; folytassa „jó 

gyakorlatait” 

 Ápolja partnerkapcsolatait, törekedjen további szakmai és szakmaközi együttműködések 

kialakítására 

 Támogassa a fenntartó és az intézményvezetés a korai fejlesztés és gondozás 

infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére irányuló tevékenységét 

 Vegyen részt az intézmény szakmai munkájának ellenőrzésében, értékelésében, járuljon 

hozzá az intézményvezetés minőségfejlesztésre és minőségértékelésre vonatkozó 

stratégiai célkitűzéseinek eléréséhez 

 A munkaközösségi összejövetelek a 2018/2019. tanévben 4 alkalommal valósultak meg, 

kontakt formában. 

 

2. Személyi feltételek: 

A Korai fejlesztés munkaközösség 11 állandó taggal látta el feladatait: tagintézmények és 

telephelyek delegáltjai; továbbá a megyei szakértői bizottságból két fő „munkamegosztásban” 

vett részt a találkozókon. 

 

3. Tárgyi feltétel:  

Összejöveteleinkhez, műhelymunkánkhoz a tárgyi és infrastrukturális feltéteket a Jász – 

Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye, illetve egy 

alkalommal a Tiszafüredi Tagintézmény biztosította. 

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Megjelen-

tek száma 

Eredmény, siker 

1. 2018. 

09.27. 

A tanév előkészítése: a 

találkozók időpontjának 

meghatározása, a 

munkaterv és szakmai 

célkitűzéseinek 

ismertetése, a feladatok 

delegálása 

12 fő Ismertetésre kerültek a 

2018/2019. tanév szakmai 

célkitűzései, feladatai és a 

munkaterv. A munkaközösség 

a programot áttekintette, 

megtörtént az időpontok 

egyeztetése, a feladatok 

delegálása, a munkaterv 

kiegészítése. 
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A munkaközösségi tagok 

megállapodtak abban, hogy 

egymást kölcsönösen 

tájékoztatják a feladatellátás 

szempontjából releváns, az 

EFOP 3.1.6-16-2017- 0026 

„Hinned kell, hogy a világ 

teveled is ékes” A kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek 

és tanulók minőségi ellátása a 

Szolnoki Tankerületi 

Központban’ című pályázati 

projekt keretében szervezett 

tagintézményi programokról. 

 

2. 2018. 

11.08. 

Módszer-specifikus 

ismeretek átadása, „jó 

gyakorlatok” 

megismertetése: 

A subaqualis 

mozgásnevelés, mint 

módszerspecifikus eljárás 

a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szolnoki 

Tagintézmény korai 

fejlesztés gyakorlatában 

 

12 fő Megvalósult a 

gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés és gondozás 

területén működő szakemberek 

szakmai támogatása: módszer-

specifikus eljárások, 

terápiákkal, „jó 

gyakorlatokkal”, ezen belül a 

neuro-szenzomotoros 

terápiákkal kapcsolatos 

ismeretek bővítése. 

 

3. 2019. 

02.04. 

(Rendkívüli 

munkaközösségi 

találkozó) 

A kliensek állapotában – a 

beavatkozás 

eredményeképpen - 

bekövetkező változások 

mérési, értékelési eszköz, 

eljárás kidolgozása 

13 fő Megállapodások: 

A mérés, értékelés célja, 

feladata: 

 A kliensek 

előrehaladásának, 

állapotukban, 

szükségleteikben 

bekövetkező változásoknak, 

teljesítményük alakulásának 

folyamatos nyomon 

követése. 

 A mérési adatok 

dokumentálása, elemzése. 

 A mérési eredmények 

alapján egyéni fejlesztési 

terv készítése. 

Ajánlott módszerek/eszközök, a 

kliens problémájától függően 

megválasztva: 

 Strassmeier fejlődési skála  
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 Súlyosan fogyatékosok 

fejlődésdiagnosztikája 

 Kiphard-féle szenzomotoros 

és pszichoszociális fejlődési 

táblázat  

(Megfelelő kvalifikáció esetén 

a Bayley-III, SEED, stb. 

vizsgáló eljárások használata) 

Felelős személy: 

 Esetfelelős 

Időterv (Mikor mérünk?): 

 (A beavatkozás 

megkezdésekor) 

 Tanév elején 

 Tanév végén 

 

4. 2019. 

05.24. 

A korai fejlesztés 

gyakorlata a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézményeiben és 

telephelyein 

Munkaközösségi 

foglalkozás szakmai nap 

keretében a Tiszafüredi 

Tagintézményben. 

A 2018/2019. tanév 

eredményeinek 

összefoglalása, értékelése 

17 fő Tagintézményi gyakorlatok 

megismertetése, szakmai 

kapcsolatok erősítése, ápolása 

Értékelés, igények és 

szükségletek felmérése a 

következő tanév 

munkatervének előkészítéséhez 

 

5. Megvalósult munkaközösségi innovációk a tanév során: 

 A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás területén működő 

szakemberek szakmai támogatásának keretében módszer-specifikus eljárások, terápiák, 

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

 A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás területén működő 

szakemberek szakmai támogatásának keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat korai fejlesztés terén történő feladatellátásának tagintézményi 

gyakorlatának megismerése 

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

figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi 

Központban’ című pályázati projekt keretében megvalósuló programelemeken (képzések, 

tanfolyamok, konferenciák) szerzett tapasztalatok megismertetése belső tudásmegosztás 

keretében 

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

fejlesztése” kiemelt projekt keretében történő képzéseken szerzett tapasztalatok 

megismertetése belső tudásmegosztás keretében 

 A kliensek állapotában – a beavatkozás eredményeképpen - bekövetkező változások 

mérési, értékelési eszköz, eljárás kidolgozása 
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V.2 Szakértői Bizottsági Tevékenység Munkaközösség 

Lázárné Barna Andrea 

munkaközösség-vezető 

 

 

 

1. Bevezetés:  

A szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség célja a megyei és járási szakértői 

bizottságok koordinációs és diagnosztikai feladatainak összehangolása, az együttműködés 

megerősítése, a munkafolyamatok támogatása. 

A 2018/2019. tanévre tervezett négy alkalmas találkozás sikeresen megvalósult.  Általános és 

speciális célkitűzéseinket szem előtt tartva valósultak meg a találkozók. Célunk volt a 

munkatervben meghatározott jogszabályi változások követése, azok alkalmazása a 

feladatellátásban. Szakmaiság, hatékonyság, minőségi változás elérése a szakértői bizottsági 

tevékenységben. Hatékony együttműködés a tagintézmény, telephely munkatársaival, 

vezetőségével. A szakértői vizsgálatoknál alkalmazott eljárások, diagnosztikai feladatok 

támogatása. Ezáltal a szakértői feladatot ellátó munkatársak személyi és szakmai 

kompetenciájának erősítése, tudásmegosztás. Használatban lévő diagnosztikai feladatlapok 

felújítása megtörtént, a munkaközösségi tagok összeállították a feladatgyűjteményt. 

Munkafolyamatunk a team munkára, a frontális vezetésre és a rendszeres előre tervezésre, 

felkészülésre épített. A találkozókon rendszeresen megbeszéltük az aktuálisan felmerülő 

problémákat, megfogalmazódó kérdéseket. 

Két esetben tértünk el a 2018/2019. tanévre tervezett munkatervtől. A harmadik találkozón a 

foglalkozás témája módosult (kiemelt feladatvégzés okán), illetve az utolsó alkalommal időpont 

módosításra került sor. 

 

2. Személyi feltételek:   

A munkaközösség 16 állandó taggal működött, akik egy-egy fővel, illetve Karcagi és 

Jászberényi Tagintézmény két fővel képviseltette magát. Hiányzás, távollét esetén saját 

tagintézményükből munkatársat delegáltak helyi megbeszélés alapján. 

 

3. Tárgyi feltétel:  

A találkozók helyszíne a Megyei Szakértői bizottság épületének előadóterme volt mind a négy 

alkalommal. A tárgyi feltételek adottak voltak, szükség esetén laptop, interaktív tábla 

rendelkezésre állt. 

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Megjelent

ek száma 

Eredmény, 

siker 

Nehézség 

1. 2018. 

09.20. 

Éves munkaterv 

ismertetése, időpontok, 

határidők egyeztetése. 

- Információáramlás 

folyamatának 

- meghatározása. 

14 fő törvényi 

változás 

értelmezése, 

egységes 

elveken alapuló 

alkalmazása,  

BTMN 

mentesítések 

alkalmazásáv

al 

kapcsolatosan 

még további 
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Jogszabályi változások 

áttekintése (BTMN 

mentesítés). 

Aktualitások 

megbeszélése. 

 

nyitott, 

együttműködő 

hozzáállás 

megbeszélése

k, 

egyeztetések 

szükségesség

e merült fel. 

2. 2018. 

11.22. 

Folyamatszabályozás 

változásainak 

megbeszélése. 

Esetmegbeszélés. 

Szakértői bizottsági 

tevékenységet támogató 

vizsgálati feladatlap- 

gyűjtemény 

összeállítása. 

16 fő 

 

(ebből +2 

fő 

érdeklődő) 

feladatlapok 

összegyűjtése, 

 

aktív 

csapatmunka 

feladatlapok 

minősége 

gyenge, 

elhasznált 

3. 2019. 

02.21. 

Munkatervtől eltérő új 

tartalommal: 

Kiemelt feladatunk volt 

az intézményi 

önértékeléshez 

kacsolódó intézkedési 

tervben foglalt a kliensek 

állapotában – a 

beavatkozás 

eredményeképpen – 

beálló változások 

értékelésének 

egységesítése a szakértői 

bizottsági tevékenység 

területére adaptálva. 

15 fő A 

munkaközösség-

vezető 

irányításával 

kidolgoztuk a 

beavatkozás 

eredményességét 

mérő eszközöket 

a szakértői 

bizottsági 

tevékenységre 

vonatkozóan. 

Aktív 

csoportmunka, 

együttműködés, 

hasznos 

javaslatok 

megfogalmazása 

Az ezzel járó 

utómunkálato

k, formába 

öntés, 

számítógépre 

töltés a 

munkaközöss

ég-vezetőnek 

további plusz 

ráfordított 

időt igényelt. 

4. 2019. 

05.16. 

Éves munka értékelése, 

összegzése (SWOT). 

Célkitűzések, javaslatok 

megfogalmazása a 

2019/2020. tanévre 

irányulva. 

ld. mellékelt SWOT 

analízist. 

12 fő Együttműködés, 

nyitottság, 

hatékonyság. 

- 

5. Megvalósult munkaközösségi innovációk a tanév során:  

A munkaközösségi csoport e-mail betöltötte szerepét, egyre hatékonyabb, gyakoribb annak 

használata. 

 

6. Egyéb:  

Aktív, érdeklődő munkaközösség. Nyitottak az új információkra, kérdéseiket egyre bátrabban 

fogalmazzák meg, véleményüket felvállalják, rendszeres a tapasztalatcsere.  
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V.3 Nevelési Tanácsadás Munkaközösség 

Barna Nelli 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés:  

         A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadás 

Munkaközössége azzal a céllal alakult, hogy javaslatainak megfogalmazásával közreműködjön 

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

tagintézményekben dolgozó pedagógusok (pszichológusok, gyógypedagógusok) szakmai 

munkáját egy csoportba szerveződve, rendszeres találkozásokkal segítse. 

 

2. Személyi feltételek:   
A 2018/2019. tanév során minden tagintézményből, telephelyről egy fő képviselte a 

munkaközösségünket, a személyi helyettesítés megoldott. A munkaközösségi találkozók 

nyitottak voltak. Minden tanévben, így ebben az évben is a tagok a tanévkezdéskor néhány 

tagintézmény által a delegáltak személye változott. A munkaközösség szakmai összetétele nem 

homogén, gyógypedagógus és pszichológus kollégák alkotják. 

 

3. Tárgyi feltétel:  

Munkaközösségi foglalkozásaink (ebben a tanévben 4 alkalom) helyszínét az adott téma 

határozta meg. Ebben a tanévben minden foglalkozás a Székhelyintézményben (Szolnok, Aradi 

u. 20.) valósult meg. 

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Megjelen-

tek száma 

Eredmény, 

siker 

Nehézség 

1. 2018.  

09.19. 

A tanév előkészítése: 

munkaterv elfogadása, 

foglalkozások előkészítése, 

delegálása, szakmai 

célkitűzések meghatározása 

a tavalyi tanév tapasztalatai 

alapján. 

12 fő Munkaterv 

elfogadása, 

szakmai 

célkitűzések 

meghatározása 

 

2. 2018.  

11.28.  

Lelki egészségvédelem és 

Módszertár: előadás a 

mindset iskolai 

alkalmazásának 

lehetőségéről (Dr. Fodor 

Szilvia) 

12 fő Információ, 

tájékozódás 

egy 

alkalmazható 

módszerről a 

mindennapi 

munkánk során 

 

3. 2019.  

01.28. 

Soron kívüli 

munkaközösségi 

foglalkozás: eredményesség 

mérésének kidolgozása a 

nevelési tanácsadás 

szakterületén 

15 fő Kérdőívek 

(munkatársi) 

kidolgozása 

Munkacsop

ortunk nem 

rendelkezik 

szakmai 

tapasztalato

kkal a 
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mérőeljárás 

kidolgozásá

ban. 

Az 

egységesítés 

tagintézmén

yenként 

nehéz, mert 

vannak 

helyi 

sajátossá-

gok. 

Az 

ellátottak 

köre és 

problémája 

nagyon 

széles, ezért 

nehéz 

leszűkíteni 

és a 

legmegfelel

őbb 

mérőesz-

közt 

megtalálni. 

4. 2019.  

02.20. 

Közös tanácskozás a 

Családsegítő Központok 

munkatársaival 

26 fő Információ és 

tapasztalat-

csere, 

Személyes 

kapcsolatok 

megerősítése 

 

5. 2019.  

05.15. 

ADHD alapítvány 

működésének megismerése 

12 fő Információ és 

tapasztalat-

csere 

 

 

 

 

5. Megvalósult munkaközösségi innovációk a tanév során: 

Innovációként a Családsegítő Központokkal való együttműködés valósult meg ebben a 

tanévben. Cél lehet az együttműködés további részleteinek kidolgozása, valamint egy másik 

társintézmény meghívása közös konzultációra. 

 

6. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

A nevelési tanácsadás papír alapú dokumentációvezetésének felülvizsgálata/korrekciója, 

valamint az INYR- rel való összehangolás lehetőségeinek feltérképezése.  

Amennyiben az eredményesség mérés prioritást fog kapni a 2019/2020-as tanévben szakmai 

stáb válhat esedékessé, melynek delegált tagja lehet a munkaközösségünkből. 
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V.4 Logopédia munkaközösség 

Baloghné Bencsik Izabella 

munkaközösség-vezető 

 

1. Bevezetés:  

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

intézmény logopédiai ellátásban dolgozó szakembereinek szakmai műhelye.  A 

munkaközösség összehangolja a tervezést, szűréseket, logopédiai vélemények elkészítését és 

terápiás munka egységes kivitelezését a helyi adottságokat figyelembe véve. Elősegíti az 

egységes dokumentáció határidőre való elkészítését. A kollégák szakmai fejlődését 

tapasztalatcserékkel, továbbképzéseken való részvétellel, ill. külső meghívott előadó 

meghívásával támogatjuk.  A tanév munkaközösségi foglalkozások rendszerét a munkaterv 

rögzíti, mely 4 kontakt alkalmat tartalmaz.  A munkaközösségi tagok között a kapcsolattartás a 

munkaközösségi foglalkozásokon túl e-mailen, ill. telefonon keresztül történik.  

 

2. Személyi feltételek:  

Munkaközösség tagjai: a tagintézményekből 1-1 állandó delegált tag és a munkaközösség-

vezető, azaz 11 fő; látogató tagként minden főállású logopédus, ill. tagintézményi képviselő 

részt vehet a foglalkozásokon 

 

3. Tárgyi feltétel:  

A munkaközösségi foglalkozásokat a JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság 

tárgyalótermében, a Mezőtúri Tagintézményben, a Törökszentmiklósi Tagintézményben 

tartottuk meg. Az utolsó foglalkozást szakmai nap keretében a Csongrád Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Csongrádi Tagintézményében bonyolítottuk le. A műhelymunkák elvégzéséhez 

szükséges technikai feltételeket (laptop, digitális tábla) a helyszíneken biztosították. A 

munkaközösség saját eszközökkel nem rendelkezik. 

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás 

témája 

Megjelen-

tek száma 

Eredmény, siker Nehézség 

1. 2018.09.12. 

JNSZMPSZ 

Székhelyint

éz-mény 

Az 5 évesek 

szűrésének 

tapasztalatai, a 3 

évesek szűrésének 

megszervezése. 

A folyamatszabá-

lyozás 

változásainak 

tudatosítása. 

3 évesek ellátási 

módjai- jó 

gyakorlatok az 

előző tanévben. 

14 fő Minden 

tagintézmény 

képviselője 

megjelent.  

A folyamatszabá-

lyozásnak 

megfelelően 

egyeztettünk.  

A határidőkben 

megállapodtunk. 

Módszertani 

gazdagodás. 

A 

tagintézmé-

nyek 

személyi 

feltételei 

eltérőek. 

2. 2018.12.05. 

JNSZMPSZ 

Alternatív 

Augmentatív 

Kommunikáció és 

19 fő A tudásmegosztás 

sikeres 

megszervezése.  

A 

szakszolgál

ati 
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Mezőtúri 

Tagintézmé

ny 

a logopédia 

kapcsolata - Sali 

Korinna 

logopédus 

előadása 

A saját élményen 

alapuló 

ismeretszerzés. 

gyakorlatba

n kevésbé 

hasznosíthat

ó. 

3. 2019.02.06. 

JNSZMPSZ 

Székhelyint

éz-mény 

Rendkívüli 

foglalkozás: a 

beavatkozás 

eredményessége 

mérési 

eszközének 

kidolgozása. 

14 fő  Megegyezés az 

eredményességi 

mutató 

meghatározásáról 

és az egységes 

statisztikai adatok 

biztosításának 

rendjéről. A tanév 

értékelő értekezletei 

rendszerének 

átdolgozása. 

A 

szakszolgál

at ellátási 

területeinek 

eltérő 

jellege 

nehezíti az 

egységes 

koncepció 

kidolgozásá

t 

4. 2019.03.20. 

JNSZMPSZ 

Törökszent-

miklósi 

Tagintézmé

ny 

Bemutató órák --

az órák 

tapasztalatainak 

megbeszélése 

14 fő Módszertani 

ismeretek bővítése, 

tapasztalatcsere, 

helyi sajátosságok 

megismerése. 

A 

gyermekek 

délutáni 

foglalkozás

á-nak 

megszervez

ése 

5. 2019.05.23. 

Csongrád 

Szakmai nap: 

helytörténeti 

múzeum, kutya 

terápiás óra, 

babamúzeum, 

intézménylátoga-

tás (CSMPSZ 

Csongrádi 

Tagintézmény) 

6 fő Gazdag kulturális és 

szakmai program 

valósult meg. 

Jó gyakorlatok 

megismerése. 

További szakmai 

együttműködés 

lehetősége. 

A szervezés 

közben a 

változások 

rugalmas 

kezelése. 

Pályázati és 

egyéb 

elfoglaltság

ok  

miatt 

alacsony 

részvétel. 

 

5. Megvalósult munkaközösségi innovációk a tanév során: 

A kihelyezett munkaközösségi foglalkozások tartása a tagintézményekben lehetőséget 

nyújtanak a helyi sajátosságok megismerésére.  

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

 

6. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 
A munkaterv összeállítása a nyári szabadságolások miatt igen nehezített, a kollektív 

együttműködésre kevésbé van lehetőség. Javaslat: a munkaközösségi foglalkozások pontos 

tartalmát az első műhelymunkán dolgoznánk ki. 
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V.5 Gyógytestnevelési munkaközösség 

Szekeres Julianna 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés:  

 A gyógytestnevelést ellátó megyei szakemberek személyi és szakmai kompetenciájának 

erősítése, tudásmegosztás.  

 Az ellátásban érintett szakemberek összefogása, egységes szemléletre való törekvés.  

 Hagyományainknak megfelelően félévente kétszer, páratlan héten, csütörtöki napokon 

tartjuk a munkaközösségi foglalkozásokat. 

 

2. Személyi feltételek: 

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

biztosítása főállású, megbízásos és részmunkaidőben dolgozó gyógytestnevelőkkel történt.   

 Főállású gyógytestnevelők: Berczi Brigitta (Szolnoki Tagintézmény), Hatvani Rózsa 

(Kunszentmártoni Tagintézmény), Illyésné Nagy Olga (Karcagi Tagintézmény), Récziné 

Halmai Hédi (Törökszentmiklósi Tagintézmény), Rózsa Józsefné, Szabó Ildikó, Szekeres 

Julianna (Szolnoki Tagintézmény), Szöllősi Boglárka, Panyi Csaba (Jászberényi 

Tagintézmény)  9 fő. 

 36 megbízásos és részmunkaidőben foglalkoztatott gyógytestnevelő. 

 1936 tanuló ellátását oldottuk meg a tanévben. Tiszafüreden 69 fő, Törökszentmiklóson 

egy általános iskola és az SNI-s tagozat ellátatlan. 

 

3. Tárgyi feltételek: 

 Munkaközösségi foglalkozásainkat megyénk különböző településein/ Szolnok, 

Jászberény, Karcag, online/ és intézményeiben tartottuk.   

 A testnevelés órán használt eszközöket és tornaszereket használjuk a gyógytestnevelési 

órán, kiegészítve a gyógytestnevelés speciális eszközeivel. 

 Folyamatos egyeztetés történik az intézményekkel a fejlesztés módjáról és lehetőségeiről. 

Az eszközök beszerzésénél az iskolák figyelembe veszik a gyógytestnevelés igényeit. 

 

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás 

témája 

Megjelen-

tek száma 

Eredmény, 

siker 

Nehézség 

1. 2018. 

10.18. 

Tiszaparti 

Római 

Katolikus 

Általános 

Iskola és 

Gimnázium 

        

  

 

1. Dr. Urbán 

Mária főorvos, 

iskolaorvos, 

csecsemő és 

gyermekgyó-

gyász, általános 

háziorvos: 

Gyógytestnevelés 

iskolaorvosi 

szemmel. 

25 fő A megyei 

szakemberek 

sikeres 

szakmaközi és 

szakmai 

konzultációja, 

módszertani 

kultúra 

gazdagítása, a 

streching 

Az iskola-

orvosoknak 

nincs 

kapcsolatuk a 

sportorvosokkal, 

megyénkben az 

óvodai 

gyógytestnevelé

s helyzete. 
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2. Vályi-Nagy 

Csilla testnevelő, 

gyógytestnevelő: 

Képességfejleszté

s Fit-Ball tréning 

segítségével a 

gyógytestnevelés

ben, gyakorlati 

foglalkozás   

Stretching 

nagylabdával          

gyakorlatláncain

ak megismerése. 

2. 2018. 

11.15.  

Eszterházy 

Károly 

Egyetem 

Jászberényi 

Campus 

1. Dr. Simon 

István Ágoston: A 

gyógytestnevelés 

megújulásának 

irányai, 

lehetőségei 

2. Vezér Katalin: 

A 

gyógytestnevelő 

tanár helyzete és 

jövőképe napjaink 

köznevelési 

rendszerében 

3. Baráthné nagy 

Gabriella: Az 

iskolavédőnő 

gyógytestneveléss

el kapcsolatos 

feladatai 

4. Panyi Csaba: 

Gyógytestnevelés 

óra a 

konditeremben  

30-40 fő A 

gyógytestneve-

lés ellátás 

megerősítése a 

térségben, a 

közreműködő 

szakemberek 

konzultációja 

napjainkban 

felmerülő 

problémákról. 

Módszertani 

kultúra 

gazdagítása. 

Belső 

tudásmegosztás. 

 

3. 2019. 

02.07. 

 1. Gyógytest-

nevelés ellátásban 

részesülők 

állapotában – a 

beavatkozás révén 

– beálló 

változások 

értékelésének 

egységesítése. 

Eredményesség 

mérő anyag 

készítése és 

alkalmazásának 

meghatározása. 

7 főállású 

kolléga és 

6 fő 

meghívott 

gyógytestn

evelő 

Mérőanyag 

készítése és 

alkalmazás 

feltételeinek 

meghatározása. 

Folyamatos 

szakmai vita 

zajlik a mérés és 

gyakorlatainak 

az ellátásra 

gyakorolt 

hatásáról. 
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4. 2019. 

04.05.  

Akácliget 

Fürdő 

Karcag 

I. Karcagi Megyei 

Úszóverseny 

gyógytestnevelésr

e utalt általános és 

középiskolai 

tanulók számára 

47 

versenyző, 

13 kolléga, 

szülők, 

kísérők/ 

testvérek, 

nagyszü-

lők, 

intézmény

vezető/ 

Versenyzési 

lehetőség és 

sikerélmény 

biztosítása 

tanítványaink-

nak számára. 

 

5.  2019. 

06.13. 

online 

foglalkozás 

Az éves 

beszámoló 

elfogadása, a 

gyógytetnevelés 

adattábla 

felülvizsgálata, 

tervek a 

következő 

tanévre, az 

egységes 

eredményesség 

mérés 

paramétereinek 

meghatározása. 

7 főállású 

gyógytestn

evelő 

A beszámoló 

elfogadása után 

szakmai vita 

bontakozott ki az 

adattábla 

felülvizsgálatá-

ról, melynek 

lezárását 

későbbre 

halasztottuk. 

 

Technikai 

eszközök 

hazsnálatában és 

működésében. 

 

5. Megvalósult munkaközösségi innovációk a tanév során: 

Az I. Megyei Karcagi Úszóverseny, melynek megszervezését és lebonyolítását köszönjünk 

Illyésné Nagy Olga gyógytestnevelőnek, a Karcagi Tagintézmény vezetőjének - Zsoldos 

Erzsébetnek és a közreműködő munkatársaknak. 

 

6. Egyéb: 

A munkaközösségi foglalkozásokon a résztvevők kérdőív, véleményközlő nyomtatvány 

kitöltésével nyilvánítottak véleményt munkánk hatékonyságáról. Ennek a kiértékeléséről nincs 

információm.   

 

 

7. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre:  

Köszönjük a konferenciákon, továbbképzéseken és a gyógytestneveléssel kapcsolatos 

rendezvényeken való részvétel támogatását. 
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V.6 Iskolapszichológia Munkaközösség 

Szabó Anita 

munkaközösség-vezető 

 

1. Bevezetés:  
Az iskola- és óvodapszichológia munkaközösség alapvetően az Intézményben dolgozó - a 

nevelési-oktatási intézményekkel is kapcsolatban álló - pszichológusok szakmai műhelyévé 

vált, ahol közreműködnek a járásban dolgozó iskola- és óvodapszichológusok is.    

Fő célkitűzésünk olyan ismeretek, módszerek átadása, belső megosztása, melyekkel 

elősegíthetjük, hogy csökkenjen a gyermekek/tanulók teljesítménybeli és magatartási 

problémáinak előfordulási gyakorisága. Mivel a kollégák igen széleskörű szakmai ismeretek és 

speciális képzettségek birtokában vannak, ezért preferáljuk a belső tudásmegosztást, az 

egymástól tanulást. Esetenként meghívott előadótól is szívesen tanulunk. 

A tanév során 4 munkaközösségi foglalkozást tartottunk, amelyből kettő kibővült szakmai 

műhelymunkává. A foglakozásokon – belső tudásmegosztással, meghívott előadó 

bemutatójával, konferencialátogatással – megszerzett ismereteink, tapasztalataink által 

szélesedett és színesedett a módszertani kultúránk és erősödött szakmai kompetenciánk. Mivel 

a 2018/2019. tanév a „Tehetség Éve” volt, ennek keretében kiemelt figyelmet szántunk a két 

munkaközösség együttműködésére, szakmai együttgondolkodására. A közös programmal 

elősegítettük az intézményen belüli szakemberek kapcsolatteremtését, kapcsolaterősítését. 

 

2. Személyi feltételek: 
Az iskola- és óvodapszichológia munkaközösség a 2018/2019. tanévben 7 állandó taggal (6 fő 

delegált tag és a munkaközösség-vezető) működött, továbbá alkalmanként bekapcsolódtak a 

nevelési-oktatási intézményekben dolgozó iskola- és óvodapszichológusok is.    

Delegált munkaközösségi tagok 

 

Szebeni Viola Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Jászberényi Tagintézmény 

Kovács Dóra Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Kunszentmártoni Tagintézmény 

Bencsik Mária Bernadett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Mezőtúri Tagintézmény 

Hegedűs Zsuzsa Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szolnoki Tagintézmény 

Gazdig Dóra Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Csíkné Gábli Erika Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely 

 

3. Tárgyi feltétel: 

 A munkaközösség saját eszközparkkal és tárgyi feltételekkel nem rendelkezik. A 

munkaközösségi foglalkozások megtartásához a terem és az informatikai háttér adott a 

Székhelyintézmény Megyei Szakértői Bizottságának tárgyalóteremben. A műhelymunkák és 

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

tartották a bemutatókat, előadásokat. Azonban egy-egy szakmai program megvalósításához – 
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pl. útiköltség a konferencialátogatáshoz – a többletkötelezettség vállalás terhére felhasználható 

anyagi támogatást kapott a munkaközösség.  

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Megjelen-

tek száma 

Eredmény, siker 

1. 2018. 

10.03. 

Az éves munkaterv (célok, 

feladatok, tervezett 

programok, időpontok) 

részletes ismertetése, 

felelősök megválasztása.  

Szebeni Viola: 

Kamaszokkal végezhető 

gyakorlatok bemutatása, 

saját élményű 

tapasztalatszerzés 

11 fő Gyakorlatorientált bemutató, 

mellyel szakmai 

kompetenciánk erősödött.  

2. 2019. 

01.09. 

Együttműködési 

lehetőségek a 

tehetséggondozásban, a 

pályaorientációban és az 

iskolapszichológiai 

munkában.  

Dr. Orosz Róbert:  

A tudat és a tudati 

minőségek szerepe a 

képességek 

kibontakoztatásában 

14 fő Az összevont foglalkozás jó 

lehetőséget teremtett a 

különböző munkaközösségek 

tagjainak egy szakmai 

együttgondolkodásra. 

Gyakorlatorientált 

ismeretbővítés, 

szemléletformálás – a 

tehetséggondozás új 

szemszögből való 

megismerése. 

 

3. 2019. 

03.20. 

Szebeni Viola:  

Az (iskola)pszichológus és 

a (gyógy)pedagógus 

együttműködése – 

csoportmunka 

Szabó Anita: 

A szexuális bántalmazás 

megelőzése – egy 

prevenciós program 

bemutatása 

9 fő Jó gyakorlatok a 

pedagógusokkal való 

együttműködéshez.  

 

 

 

 

Egy tabutéma felszínre hozása 

– egy prevenciós program és 

szakirodalmak bemutatása.  

4. 2019. 

05.17. 

Közös részvétel a FMPSZ 

szervezésében 

Sárbogárdon 

megrendezésre került 

„Mese, álom, fantázia” 

című konferencián 

6 fő A konferencia lehetőséget 

biztosított új ismeretek 

szerzésére és a már meglévő 

ismeretek mélyítésére. A közös 

élmény által szorosabbá vált a 

résztvevők közötti kapcsolat. 

Erősödött a két szakszolgálat 

szakemberei között a szakmai 

együttműködés. 
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5. Megvalósult munkaközösségi innovációk a tanév során:  

Ebben a tanévben sikerült megvalósítani, a már több éve tervezett közös konferencia 

részvételünket, a FMPSZ Sárbogárdon megszervezett éves konferenciáján. A magas szintű 

szakmai program által módszertani kultúránk bővült, mindemellett fontosnak tartjuk, hogy 

külső kapcsolataink is erősödtek.  

 

6. Egyéb: 

          Részt vettünk az önértékelési csoport munkájában. 

 

 

 

 

V.7 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása és Pályaválasztási 

tanácsadás összevont munkaközösség 
 

Császár István 

munkaközösség -vezető 

 

 

1. Bevezetés:  

A Kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása munkaközösség szakmai szerveződés. 

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

Telephelyeit és a Pályaválasztási Tanácsadó Csoportot képviselik. A munkaközösség tagjai 

gyógypedagógusi, pszichológusi vagy pedagógusi képzettséggel rendelkeznek, akik a kitűzött 

célokat elfogadják és azok elérése érdekében a közös munkában szívesen vesznek részt. 

Nyitottak, rugalmasak, együttműködők és a tudásukkal segítik a célok megvalósulását. A 

munkaközösség öt tagja rendelkezik tehetséggondozási szakvizsga, vagy tehetséggondozó 

mestertanár végzettséggel.  

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

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

szakszolgálati feladatot, amely a Székhelyintézményben működik.  

 

2. Személyi feltételek:   

Tagintézmény/Telephely Munkatárs neve 

Jászberényi Tagintézmény Szebeni Viola 

Jászapáti Tagintézmény  

Karcagi Tagintézmény Orosz Máténé 

Kunhegyesi Tagintézmény Zsidóné Kádár Terézia 

Kunszentmártoni tagintézmény Fejes Nikolett 

Mezőtúri Tagintézmény Fejes Nikolett 

Székhelyintézmény Szilágyi Edit 

Szolnoki Tagintézmény Madarász Réka 

Szolnoki Tagintézmény Újszászi telephely Dr. Korpásné Bakos Valéria 

Tiszafüredi Tagintézmény Krómi Zoltánné 
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Törökszentmiklósi Tagintézmény Orosz Máténé 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Fegyverneki Telephelye 
Varga Mária 

Pályaválasztási csoport 

Székhelyintézmény 

Magyarné Kovács Ildikó 

Császár István 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Váczi Emese 

 

3. Tárgyi feltétel:  

A munkaközösség tagjai használják a Székhely intézményben és a tagintézményekben lévő 

munkaszobákat, infrastruktúrát. A Pályaválasztási csoport külön munkaszobában dolgozik, 

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

szabadul fel munkaszoba a Megyei Szakértői Bizottságban, amelyek használhatók. 

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Megjelen-

tek  

száma 

Eredmény, siker 

1. 2018.  

10.07. 

Munkaterv megbeszélése. 

Beszámoló a megyében 

lehetséges szűrésekről. 

Kapcsolatfelvétel a területen 

lévő intézményekkel, 

pedagógusokkal. A 

Tehetség Évének 

programjai. Pályaválasztási 

rendezvényekről tájékoztató 

12 fő beszámoló a megyében folyó 

tehetségszűrésről. 

A tehetség Évének 

programtervezete elkészült, 

elfogadásra került 

2. 2019.  

01.09. 

„A tudat és a tudati 

minőségek szerepe a 

képességek 

kibontakoztatásában” 

Előadó: Dr. Orosz Róbert 

egyetemei oktató Debreceni 

Egyetem 

14 fő Közös foglalkozás az Óvoda 

és Iskolapszichológiai 

munkaközösséggel. Új 

szempontot hozott a 

tehetséggondozásba. A 

tanítási-tanulási folyamatban 

és a tehetséggondozásban is a 

koncentrált figyelem a 

legfontosabb. Amire figyelek, 

tudatosan vagyok jelen, az 

örömet okoz. 

3. 2019. 

04.10. 

A koordinátori fórum 

tapasztalatainak 

megbeszélése. A tehetség 

azonosítás menetének, az 

abban felhasználandó 

kérdőívek elemzése. A 

dokumentáció összeállítása, 

sablonok készítése 

8 fő A mk. tagjai hasznos 

információkhoz jutottak, 

amelyeket a további 

munkájukban kiválóan 

felhasználhatnak 
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4. 2019. 

06.05. 

Ismerkedés a Szolnoki 

Fiumei Úti Általános Iskola 

tehetséggondozó és 

pályaorientációs 

tevékenységével 

14 fő A koordináció és a tanácsadás 

eredményessége miatt fontos, 

hogy a koordinátorok képben 

legyenek a nevelési oktatási 

intézményekben folyó 

munkáról. Erről itt sok 

hasznos információhoz 

jutottunk hozzá 

 

5. Megvalósult munkaközösségi innovációk a tanév során: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál ez a tanév a Tehetség Éve. 

A Tanévnyitó fórumon előadást hallgathattunk meg Páskuné Dr. Kiss Judit egyetemi oktatótól: 

Tanácsadás szerepe és módszerei a tehetséggondozók munkájában címmel. 

2019. március 25-26-án a többi pedagógiai szakszolgálat munkaközösség vezetői és 

tehetséggondozó koordinátorai részére két napos fórumot szerveztünk – pályázati keretből – 

ahol egymás munkájával, jó gyakorlataival ismerkedhettünk, valamint külső előadóktól 

előadásokat hallgathattunk az eredményesebb munkavégzésünk elősegítése céljából. 

Saját foglalkozásunkon sablonok készültek a tehetségazonosításhoz. 

 

6. Egyéb: 

Igyekszünk együttműködni a többi munkaközösséggel is (iskolapszichológia, nevelési 

tanácsadás, mérés – értékelés) 

Fontosnak gondoljuk, hogy a két szakmai feladat, amely megjelenik a munkaközösségben 

egyforma súlyú szerepet kapjon. Az évek során igyekeztünk megkeresni azokat a pontokat, 

amelyekben a két szakterület gondozói közösen dolgozhatnak. 

A Jász-Nagykun Szolnok Tehetségsegítő Tanáccsal és a Szolnoki Tankerületi Központtal 

beadott és elnyert NTP-HTTSZ-19-0015 sz. pályázat elemei, beépültek a tagintézmények, a 

megye nevelési oktatási intézményeinek a programjaiba. A tárgyi beszerzések is hasznosultak. 

 

7. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

Szeretnénk továbbra is a lehetőséget arra, hogy külső előadó meghívására nyíljon lehetőség. 

 

 

 

V.8 Intézményi Önértékelési Munkaközösség 

Szabó Ildikó 

IÖM munkaközösség-vezető 

 

1. Bevezetés:  

1.1 A munkaközösség célja  

 iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez 

 az intézmény/vezető/pedagógus felkészülésének támogatása a tanfelügyeleti 

ellenőrzésre, értékelésre 

 a pedagógusok felkészülésének támogatása a minősítésre 

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

 éves önértékelési terv elkészítése 

 éves önértékelési terv végrehajtása 

 tapasztalatok megosztása, segítségnyújtás az önértékelődő kollégák támogatása 

 

1.3 A munkaközösségi foglalkozások rendszere 

 a tanévben rendhagyóan történt, 3 alkalommal igazgatótanácsi értekezlet után, illetve egy 

alkalommal rendkívüli összehívással, tekintettel a nagyszámú átfogó intézményi 

önértékelési kijelölésekre 

 helyileg minden alkalommal a szakértői bizottság előadótermét használtuk 

 

2. Személyi feltételek:   

Munkaközösség tagjai (összes fő): állandó, alkalmankénti tagok 

A munkaközösség tagjait mindenkor a Főigazgató jelöli ki.  

Tagintézmény-igazgatók: Bartusné Major Ágnes 

Bencsik Mária Bernadett 

Krómi Zoltánné 

Gleviczky Marianna 

Imréné Cselóczki Andrea 

Zsoldos Erzsébet 

Zsidóné Kádár Terézia 

Szabó Judit  

Telephely-vezető:  Bogdán Evelin 

Munkaközösség-vezetők: Barna Nelli 

Béres Lászlóné 

Szabó Anita Zsuzsanna 

Szekeres Julianna 

Császár István 

Baloghné Bencsik Izabella 

Lázárné Barna Andrea 

Főigazgató-helyettes, Megyei SzB vezető: Ungi Marianna 

 

3. Tárgyi feltétel:  

Munkaközösségi foglalkozások helyszíne, esetleges eszközszükséglete, ennek biztosítása 

megfelelő volt. 

 informatikai eszközök (laptop, szkenner, nyomtató) 

 internet 

 OH által működtetett felület 

 találkozók helyszíne (Megyei SZB előadó terme) 

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Megjelentek 

száma 

Eredmény, 

siker 

Nehézség 

1. 2018. 

10.08. 

látogatási beosztás 

elkészítése, 

intézmény 

önértékelés 

előkészítése 

jelenléti ív feladatkiosztás, 

határidők 

megbeszélésre 

kerültek 

nem volt még 

teljesen átlátható 

a folyamatok 

kivitelezésének 

módja, technikái  
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2. 2018. 

10.17. 

intézmény 

önértékelések 

előkészítő 

megbeszélése 

jelenléti ív feladatkiosztás, 

határidők 

megbeszélésre 

kerültek 

nem volt 

 

A munkaközösség előrehaladásáról a későbbiekben minden igazgatótanácsi értekezleten rövid 

beszámolás történt, az estelegesen felmerülő problémák pedig e-mailes és telefonos 

megbeszélések során kerültek megoldásra. 

 

5. Megvalósult munkaközösségi innovációk a tanév során: 

Az intézményi tanfelügyeletre kijelölt tagintézmények önértékelése gördülékenyen valósult 

meg, köszönhetően a folyamatot egyszerűsítő technikák, módszerek alkalmazásának. 

 

6. Egyéb: 

Tekintettel a munkaközösség jellegére, az eredményesség a megvalósított éves önértékelési 

terv mértékében mérhető. 

 

6.1 Megvalósult 

Teljes körű intézményi önértékelés: 

 JNSZM PSZ 

 Jászberényi Tagintézmény 

 Törökszentmiklósi Tagintézmény 

 Mezőtúri Tagintézmény 

 Kunszentmártoni Tagintézmény 

 Karcagi Tagintézmény  

 Kunhegyesi Tagintézmény 

Pedagógus önértékelés: 

 16 fő pedagógus esetében, 1 fő távozott az intézményből 

vezetői önértékelés:  

 1 fő vezető soron következő önértékelése megtörtént 

 

6.2 Nem valósult meg  

A 2019. év első félévében nem valósult meg főként a pályázati programok nagyon magas száma 

miatt a MÉM-mel közös többletkötelezettség-vállalás, mely az év második felében kerül 

megvalósításra a tervek szerint. 

7. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

A mennyiben lehetséges, a munkaközösség-vezetők csökkentett alkalommal (4 helyett 2) 

vehessenek részt a találkozókon. az információkat a tagintézmény – vezetőktől minden esetben 

megkapják, az érdemi munka jelentős része pedig a látogatások során valósul meg. 
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V.9 Mérés-értékelés munkaközösség 

Fadgyas-Székely Orsolya 

munkaközösség-vezető 

 

1. Bevezetés:  

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

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

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

eredmények alapján a fejlesztési javaslatok meghatározása. A munkaközösségi foglalkozások 

a mérés időszakához igazodva valósultak meg, mindemellett folyamatos és aktív a tagok között 

a telefonos és az e-mailes kapcsolattartás. 

 

2. Személyi feltételek:   

A munkaközösség 5 főből áll, de szoros együttműködésben dolgozunk az Intézményi 

önértékelési munkaközösség vezetőjével, illetve a Főigazgatósággal. 

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

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

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

 

3. Tárgyi feltétel:  

A munkaközösségi foglalkozások helyszíne a JNSZM PSZ Szakértői Bizottság előadó terme. 

A munkaközösségi munka zökkenőmentes működésének elsődleges tárgyi feltétele a megfelelő 

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

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Megjelen-

tek száma 

Eredmény, siker 

1. 2018. 

10.09. 

Az éves munkaterv 

(célok, feladatok, 

tervezett 

programok) ismertetése, az 

időpontok, témák 

egyeztetése és a felelősök 

kijelölése a kollégákkal 

közösen. 

Az újonnan bekapcsolódó 

kollégák szakmai 

támogatása és aktív 

bevonása a 

munkaközösség 

tevékenységeibe. 

A nevelési tanácsadás, 

tehetséggondozás, és a 

pályaválasztási tanácsadás 

területek méréséhez 

szükséges kérdőívek 

5 fő Az újonnan bekapcsolódó 

munkatársak aktív érdeklődéssel 

fordultak az új feladatok felé. A 

munkaterv ismertetése 

megvalósult. 

Az intézményi önértékelés miatt 

a kérdőívek pontosítása a 

következő találkozóra tolódott. 
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összeállítása, határidők 

egyeztetése. 

2. 2019. 

01.08. 

A beérkező kitöltött 

kérdőívekből származó 

adatok feldolgozásához 

szükséges adattáblázatok 

megszerkesztése, az 

adatok felosztása 

tagintézmények, 

telephelyek és területek 

alapján a munkaközösségi 

tagok között.  

Felmerülő kérdések 

egyeztetése. 

5 fő A kérdőívek megbeszélése 

folyamatos volt az e-mailes 

kapcsolattartás során. Ezen a 

találkozón véglegesítettük a 

kérdőíveket, illetve pontosításra 

került a mérési időszak is.  

Az adatok feldolgozásához 

szükséges intézményi 

felosztások megtörténtek.  

3. 2019. 

04.30. 

A tanév rendjének 

változása. 

Az adatfeldolgozás 

megbeszélése. 

5 fő Az adatfeldolgozással 

kapcsolatos kérdések 

megfogalmazása valósult meg. 

Egyeztettünk a tanév rendjének 

változásairól, így a beszámoló 

elkészítése a tanév végére 

módosult. 

4. 2019.  

06.11. 

A sablonként elkészített 

elemzési mintával 

kapcsolatosan felmerülő 

kérdések egyeztetése, 

észrevételek 

megfogalmazása. 

5 fő (e-

mailen 

keresztül) 

A minta megbeszélése 

megtörtént, a javaslatok mentén 

történő változtatásokkal 

módosult az elemzési minta.  

5. 2019. 

08.18. 

Az elkészült elemzés 

összefésülése, közös 

ellenőrzése. 

5 fő (e-

mailen 

keresztül) 

Az ellenőrzés megtörtént, a 

javaslatok alapján módosult a 

beszámoló. 

 

5. Megvalósult munkaközösségi innovációk a tanév során: 

Az adatfeldolgozáshoz szükséges informatikai programok széleskörű megismerése a 

munkaközösségi tagok számára, a magabiztos és gyors használata folyamatosan bővül. 

 

6. Egyéb: 

Munkaközösségünk a személyes találkozások mellett aktívan tartja a kapcsolatot e-mailben és 

telefonon is, emellett szorosan együttműködik az Intézményi Önértékelés Munkaközösséggel. 

 

7. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

Javasolnánk, hogy az egyes tagintézményi mérési adatokat egy adott séma mentén - melyet a 

munkaközösségünk összeállít - elemezzék maguk a tagintézmények, majd azokat küldjék el a 

munkaközösség-vezetőnek a megadott határidőre, aki a munkaközösségi tagokkal 

összeszerkesztené, illetve az összintézményi adatokat dolgozná fel.  

Amennyiben lehetséges, a mérési időszak kibővítése 2 hétről 4 hétre, a megfelelő 

adatmennyiség begyűjtése érdekében. 
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VI. Tagintézmények beszámolói 

VI.1 A JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény 

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény-igazgató 

 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételeinek leírása:  

A tagintézmény személyi feltételei javultak, 1 fő gyógypedagógus novemberben, 1 fő pedig 

decemberben került felvételre, azonban pszichológus sajnos még mindig nincs. Összesen 5 fő 

a főállású alkalmazotti létszám, ebből 2 fő gyógypedagógus, 2 fő logopédus, 1 fő ügyviteli 

alkalmazott. Megbízással dolgozik 3 fő gyógytestnevelő és 1 fő kisegítő alkalmazott. 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételeinek leírása  

A tagintézmény tárgyi feltételei az épület vonatkozásában nem változtak, azonban eszközök 

tekintetében javulás tapasztalható. Az EFOP 3.1.6 pályázatból hozzájutottunk laptopokhoz, 

fejlesztő eszközökhöz, a fenntartó jóvoltából pedig vásárolhattunk ventillátorokat, konyhai 

eszközöket, háztartási létrát a takarítás megkönnyítéséhez, illetve a bútorbörzén még három jól 

használható szekrényhez is hozzájutottunk. 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, az eredményesség-mérés alapján: 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 16 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 1 2 5 6 2 

% 6 13 31 37 13 

Szakterületi sikerek: 

Az OTP-vel közös gyermeknap megtartása élményekkel teli, szép nap volt. Jó volt látni, hogy 

a gyerekek, az irányított foglalkozásokon kívül, milyen helyzetekben tudják produkálni a 

megtanult mozgásformákat, és a programok színes kavalkádjában résztvevő családok önfeledt 

örömét. Szakmailag nagyon szép év zárható, többen kikerültek a passzív mozgásállapotból és 

segédeszközzel vagy a nélkül, helyes testtartással járnak, vagy egyéb módon 

helyzetváltoztatásra képesek. Látható a távlati integráció lehetősége. Óvodai beiratkozásra is 

lehetőség nyílt két gyermek esetében. 

 

Szakterületi nehézségek: 

Elfogadtatni a szülőkkel, hogy a korai fejlesztés hosszan tartó folyamat, rendszerességet 

igényel, nem zárul le egy-két alkalom után. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 155 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 13 fő) 
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Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 4 28 73 50 

% 0 3 18 47 32 

 

Szakterületi sikerek  

Az intézményekben mind a vezetőkkel, mind az óvónőkkel jó kapcsolatot sikerült kialakítani. 

Bizalommal fordultak hozzánk problémáikkal, folyamatosan tudtunk konzultálni a 

gyermekekkel kapcsolatosan is. A szülőkkel való kapcsolattartást minden esetben segítették.  

A tanév során nagyon örültünk az újonnan kapott fejlesztőeszközöknek, melyeket gyakorta 

használtunk a foglalkozások céljának elérése érdekében. 

Szakterületi nehézségek  

Az ellátott települések nagy része szociálisan hátrányos helyzetű, nem érték a tanulás. Az 

artikuláció tekintetében jelentős javulások, rendeződések tapasztalhatók, de a nyelvi 

képességek megfelelő szintű fejlettségét kevesen érték el, így a teljes tünetmentes minősítést 

viszonylag kis létszámnak lehetett megadni.  

A szülők, többségi pedagógusok együttműködésének fontosságát szülői értekezletekkel, nyílt 

napokkal erősítjük. Sajnos sok esetben csekély érdeklődést tapasztalható. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 35 fő, tanácsadásba vont: 4 fő, 

(ellátatlan 0 fő) 

A Jászapáti Tagintézményben szakember hiányában nincs pszichológiai gondozás 

 

Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 

 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 2 16 15 2 

%      

 

Szakterületi sikerek  

„Nyílt nap” keretén belül biztosított volt a gyógypedagógiai fejlesztő munkába való betekintés 

szülők, pedagógusok számára az adott köznevelési intézményekben.  

Az óvodák pedagógusaival a korábban kialakított együttműködő, jó kapcsolatra építve 

zökkenőmentes volt a szűrővizsgálat lebonyolítása, szülők tájékoztatása. A rendszeresen 

óvodába járó gyermekeknél részképességeikben lényeges javulás mutatkozott (46%). 

 

Szakterületi nehézségek  

Egyes gyermekek rendszertelen óvodába járása, jellemzően gyengébb képességűek is, mely 

párosul a szülői érdektelenséggel. Az eredményesség értékelése során ők keveset (8%) vagy 

csak részben javultak (42%).  A nyílt napon kevés számban jelentek meg szülők. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 0 fő, (ellátatlan 0 fő) 

A Jászapáti Tagintézményben szakember hiányában nincs tehetség-azonosítás,- gondozás 
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3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Ebből típusonként: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 163 fő, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

IÉV Egyéb 

Fő 75 9 69 3 7 0 

% 46 6 42 2 4 0 

 

Ebből eredmény szerint: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 163 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább Megyei 

SZB 

BTMN Tan. 

gyengeség 

Ép Egyéb 

Fő 20 102 1 20 20 

% 12 63 1 12 12 

 

Szakterületi sikerek: 

A szakemberek közötti szakmai konzultáció, együttműködés (diagnosztizálás, 

esetmegbeszélés, lehetőségek feltárása stb. esetén). 

Szakterületi nehézségek 

Az alapvizsgálatok száma egyre magasabb, az esetek egyre komplexebbek. 

 

4. Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 142 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 13 49 32 28 20 

% 9,2 34,5 22,5 19,7 14,1 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek:  

A gyógytestnevelés egészségügyi, azon belül főként ortopédiai elváltozásokkal foglalkozik, 

amelyek javítása hosszas folyamat. Befolyásolja a gyermek testi fejlődése, izom és 

idegrendszere. Ezért például a különféle gerincelváltozások látható javítása, évek kitartó 

munkáját igényli. Már az is javulás, ha emocionálisan javulás következik be, a testi változásokat 

megelőzve. Tehát egy tanév elég rövid intervallum a vizsgálódáshoz, eredményesség 

méréséhez. 

 

5. Óvoda- és iskolapszichológiai koordináció: 

Nincs ilyen jellegű tevékenység a tagintézményben. 
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6. Egyéb tevékenységek: 

6.1 Saját, tagintézményi és telephelyi pályázati programok felsorolása  

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Nyelvi 

csoport 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek-

nek 

2018. 

október-

2019. június 

15. 

Jászapáti, 

Jászladány 

óvodában 

nagycsopo

rtos 

óvodások 

Szilák 

Zsófia, 

Tóthné 

Répási 

Anett 

8 fő A foglalkozások 

elérték céljukat, 

eredményesen 

zárultak, a 

gyerekek nyelvi 

képességei 

fejlődtek, a 

2019/2020. 

tanévben 

megkezdik 

iskolai 

tanulmányaikat 

2. Megkésett 

beszédfejlődé

sűek 

csoportja 

2018. 

október- 

2019. június 

15. 

Jászapáti 

óvodában 

kiscsoport

os 

óvodások 

Szilák 

Zsófia 

3 fő A foglalkozások 

elérték céljukat, 

a gyermekek 

beszéde 

mindhárom 

esetben 

megindult, 

illetve bátrabb 

lett, szókincsük 

gazdagodott, 

részképességeik

ben pozitív 

irányú fejlődés 

tapasztalható. 

3. SZÓL-E? 

Nyelvi 

fejlesztő 

program 

kipróbálása 

  Szilák 

Zsófia 

8 fő A nyelvi 

képességek 

fejletlenségével, 

valamint az 

olvasás – és 

íráskészültség 

terén elmaradást 

mutató 

gyermekek sokat 

fejlődtek, a 

kidolgozott 

anyag 

sikeresnek 

bizonyult. A 

foglalkozások 

elérték céljukat. 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 95 

 
 

6.2 Tagintézményi saját programok felsorolása 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1 „Mikulásváró” 

délután a 

többletkötváll 

terhére 

2018. 

12.04. 

szülők, 

gyerekek 

Szilák 

Zsófia, 

Tóthné 

Répási 

Anett, 

kisné 

Magyar 

Mária 

10 fő Az előző évhez 

hasonlóan, most 

is nagyon jól 

sikerült a már 

hagyománnyá 

váló 

”Mikulásváró” 

foglalkozás. 

Bízunk benne-

látva a csillogó 

szemeket-, hogy 

jövőre is 

megrendezésre 

kerülhet. 

 

 

6.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel 

 Ssz. Rendezvény neve Rendez- 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény 

haszna 

1. Az EFOP 3.1.6 pályázat 

keretén belül a JNSZMPSZ 

Székhelyintézmény által 

november 20-án a „A 

szemnek tetsző mozaik a 

lélekig ér, így válik 

teljessé.” Konferencia az 

együttnevelésről  

 

2018. 

11.20. 

Tóthné Répási Anett, 

Járominé Németh 

Eszter 

Különböző 

elméleti és 

gyakorlati 

módszerek 

megismerése 

2. JNSZMPSZ Jászberényi 

Tagintézménye által 

megszervezett „Bárkiből 

lehet áldozat, ha másnak 

látják a többiek” című 

konferencia 

2019.  

03.21 

Kisné Magyar Mária, 

Tóthné Répási Anett, 

Szilák Zsófia, 

Járominé Németh 

Eszter 

Egy nagyon 

tartalmas, a 

mindennapi 

életben jól 

használható, 

alkalmazható 

„eszköztárral” 

távozhattak a 

jelenlévők az 

ADHD és a 

Bullying témában. 
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7. Tagintézmény továbbtanulóinak felsorolása: 

Ssz Tovább tanuló kolléga 

neve 

Képzés típusa Képző intézmény Évfolyam 

 - - - - 

 

8. Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései: 

Ssz. Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa Képző 

intézmény 

Képzés 

időintervalluma 

 Szilák Zsófia, 

Tóthné Répási 

Anett 

„Felkészítő tanfolyam a 

Mesezene módszer 

alkalmazására” 

Kollektív 

Kommunikációs 

Stúdió, Ványi 

Ágnes 

2018.06.18-

2018.06.22. 

2 Szilák Zsófia, 

Tóthné Répási 

Anett 

„Okos(koc)ka 

eszközcsalád pedagógiai 

alkalmazása” 

POLIFORMA 

KFT 

2018.09.29. 

3 Szilák Zsófia, 

Tóthné Répási 

Anett 

„Iskolára való 

felkészítés, 

felzárkóztatás, 

tanulásfejlesztés az 

OKOSKOCKA fejlesztő 

eszközcsaláddal” 

POLIFORMA 

KFT 

2018.10.12. 

4 Szilák Zsófia, 

Tóthné Répási 

Anett 

„A mese-,szövegértés, 

mese-,szövegfeldolgozás 

fejlesztése az 

OKOSKOCKA fejlesztő 

eszközcsaláddal” 

POLIFORMA 

KFT 

2018.11.09. 

 

9. A szabadon választható 2 nap terhére: 

Ssz A kolléga neve Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

 - - - - 

 

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

Ssz. Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) 

neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Szilák Zsófia 

2. Nevelési tanácsadás Kisné Magyar Mária 

3. Logopédia Tóthné Répási Anett 

4. Korai fejlesztés Papp Márta 

4. Gyógytestnevelés - 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció - 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés - 

9. Mérés, értékelés Tóthné Répási Anett 
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11. Tagintézményből és telephelyről a jelen tanév során távozó szakemberek száma, újonnan 

fölvett alkalmazottak száma, neve, szakja: 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember szakja A távozás időpontja 

- - - - 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett szakember szakja A fölvétel 

időpontja 

1 Kisné Magyar Mária gyógypedagógus-tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

2018.11.01. 

2 Járominé Németh Eszter gyógypedagógus-szomatopedagógus 2018.12.01. 

 

12. Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárás a tanév során, a 

tagintézményben: 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1 Tóthné Répási Anett 2019.03.07. S 

 

Ssz Tanfelügyelt szakember neve A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

- - - - 

 

Ssz Minősítő vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember neve 

A minősítés időpontja S=Sikeres, elért fokozat 

Ns=Nem sikeres 

- - - - 

 

13. A tagintézmény és telephely 2018/2019. tanévi sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény sikerei Tagintézmény nehézségei 

Szakmai stábunk két kollégával bővült A gyermekek szociális helyzetéből eredő 

hátrányokat csak minimálisan sikerül csökkenteni.  

Az óvodák pedagógusaival a korábban 

kialakított együttműködő, jó 

kapcsolatra építve zökkenőmentes volt 

a szűrővizsgálat lebonyolítása, szülők 

tájékoztatása.  

INYR vezetésének elérése a megbízással 

foglalkoztatottak esetén, (nincs benne a megbízási 

szerződési feltételekben). 

 

Jó munkahelyi légkör kialakítása és 

fenntartása, 

Szakemberhiány, ezáltal a Jászberényi 

Tagintézmény segítségének szükségessége. 

A szakemberek közötti szakmai 

konzultáció. 

Települések közötti nagy távolságok miatti utazási 

idő időigényessége. 

Új fejlesztőeszközök beszerzése által 

lehetőség nyílt színesebb, 

változatosabb foglalkozásokat tartani 

Adminisztrációs teendők nagyfokú 

időigényessége. 

 

Új fejlesztőeszközök beszerzése által 

lehetőség nyílt színesebb, 

változatosabb foglalkozásokat tartani 

 

Gördülékenyebb munka előkészületek 

a nagy kapacitású fénymásoló gép által 

 

Az EFOP 3.1.6 pályázat kapcsán olyan 

új szakmai tudással gyarapodhattunk, 
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melyet a mindennapi tevékenységekbe 

be tudunk építeni.  

 

14. A tagintézmény saját együttműködései:  

Tagintézmény/telephely 

együttműködő partnerei 

Az együttműködés célja 

- - 

 

15. Kapcsolatok: 

15.1 Belső kapcsolatok 

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

tagintézményeivel.  

 

15.2 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. 

 Országos Szakértői Bizottságok 

 Nevelési Tanácsadók Országos Egyesülete 

 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

 Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport 

 Vadaskert Alapítvány, Kórház és Szakambulancia 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 

 Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ 

 Védőnői Szolgálat 

 

16. Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző 

vezető 

Ellenőrzés eredményének 

rövid összefoglalása 

1. Szakalkalmazottak Bartusné Major Ágnes A dokumentáció kisebb 

korrekcióra szorul. 

2. Bartusné Major Ágnes Csibi Enikő, Magyarné 

Kovács Ildikó, Ungi 

Marianna 

A dokumentáció korrekcióra 

szorul. 

 

17. Eszközök, tesztek, játékok beszerzése a tanév során: 

Pályázati forrásból Fenntartói támogatás / költségvetésből 

4 db laptop 2 db ventillátor 

1 db Aktív játék pszichomotorikus 

mozgáspark 

1 db létra 

1 db GOH-beszédhallást ellenőrző készülék 4 db falióra, 1 db hosszabbító 

2 db GMP-diagnosztika konyhai eszközök  

OKOSKOCKA 6 készlet fejlesztő játékok 

 1 db TROG tesztkészlet 

 nagy kapacitású fénymásoló gép  
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18. A tanév során beérkezett partneri jelzések: 

Dicséretek, köszönő levelek Reklamációk, probléma jelzések 

- - 

 

19. Eseménynaptárban szereplő saját tevékenységek megvalósulása:  

Ssz. Időpont Program megnevezése Megvaló-

sult 

(igen /nem) 

Eredményessége, hozadéka a 

szervezet számára 

1 2018. 

08.31. 

„Felterjesztéstől a 

szakvéleményekig” a 

tankerületi szakértői 

bizottsági tevékenység 

bemutatása 

igen Előre lendítette az 

intézményekkel való kapcsolat 

megerősítését. 

2 2018. 

11.08. 

„Út az iskolaérettségig” 

beszélgetés az 

iskolaérettségről 

igen Előre lendítette az 

intézményekkel való kapcsolat 

megerősítését. 

3 2018. 

12.04. 

Mikulásváró a 

többletkötváll terhére 

igen Kapcsolaterősítés a szülőkkel, 

közös élmény a gyermekekkel 

4 2019.06.

13. 

Csapatépítő kirándulás igen Kapcsolaterősítés a munkatársak 

között, közös élmény 

megteremtése, érzékenyítés 

egymás iránt. 

 

20. Egyéb: 

 Logopédus hallgató gyakorlatának vezetése 

 Az EFOP 3.1.6-16 pályázatban való részvétel 

 Aktív részvétel a megyei munkaközösségi foglalkozásokon 

 

 

 

VI.2 A JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény 

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételeinek leírása: 

A tagintézmény személyi feltételei javultak, 1 fő logopédus májusban került felvételre, mert 

egy logopédus kolléga GYES-ről nem tért vissza. 1 fő gyógypedagógus pedig GYES-ről állt 

vissza a munkába, így jelenleg teljes létszámmal dolgozunk. Összesen 17 fő az alkalmazotti 

létszám, ebből 1 fő tagintézmény-igazgató, 2 fő pszichológus, 1 fő konduktor, 4 fő 

gyógypedagógus, 5 fő logopédus, 2 fő gyógytestnevelő, 1 fő szakszolgálati titkár, 1 fő kisegítő 

alkalmazott. 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételeinek leírása: 

A tagintézmény tárgyi feltételei az épület vonatkozásában nem változtak, továbbra is nagy 

szervezést igényel azoknak a szakszolgálati feladatoknak az ellátása, amelyek nem 
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szervezhetők ki intézményekbe (pl. korai fejlesztés, szakértői tevékenység, pszichológiai 

terápiák, csoportok). Eszközök tekintetében javulás tapasztalható. Az EFOP 3.1.6 pályázatból 

hozzájutottunk laptopokhoz, fejlesztő eszközökhöz, a fenntartó jóvoltából pedig egy nagy 

teljesítményű fénymásolóhoz, 2 db TROG teszthez, 1 db WPPSI Gyermek-

intelligenciateszthez, illetve vásárolhattunk konyhai eszközöket, fűnyírót az udvar rendben 

tartásához, háztartási létrát a takarítás megkönnyítéséhez. A tagintézmény rendelkezésére áll 

egy hivatali gépjármű, melynek rendszeres karbantartásával igyekszünk az állagát megőrizni.  

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, az eredményesség-mérés alapján: 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 18 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő - 2 5 9 2 

% - 11 28 50 11 

 

Szakterületi sikerek  

Mentálhigiénés támogatás, hagyományos közösségi programok szervezése és megvalósítása a 

korai fejlesztésben résztvevő gyermekek családjai számára (Gyermeknapi Játszóház) 

Az EFOP 3.1.6 pályázat keretében sikeres ágazatközi együttműködés, eredményes szülő-

gyermek csoportos foglalkozás megvalósulása. 

 

Szakterületi nehézségek 

A 2018/2019. tanévben jelentősen megnőtt a 18 hónapnál fiatalabb gyermekek száma a korai 

feladatellátás területén; Ez a folyamat üdvözlendő, ugyanakkor a szolgáltatás tervezése a 

fenntarthatóság szempontjából átgondolást kíván. 

A szakorvosi leletek, zárójelentések alapján gyakran nehézséget jelent a szakvélemény 

készítése: hiányos a diagnózis leírása, a szakorvosi vélemény vagy a korai fejlesztés irányára 

vonatkozó javaslat. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 261 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 8 17 74 77 85 

% 3 7 27 30 33 

 

Szakterületi sikerek  

Az óvodapedagógusok pozitív hozzáállása, gyakorlati támogatása fokozódott. Nem számottevő 

a lemorzsolódás. 

 

Szakterületi nehézségek 

A csoportos foglalkozásra nem érett gyermekeket egyéni foglalkoztatásban (óraszám 

hiányában) nem volt lehetőség foglalkoztatni. A szülők többnyire csak abban az esetben 

érdeklődnek gyermekük haladása iránt, ha a szakszolgálathoz járnak terápiára és elkerülhetetlen 
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a kontakt, az esetek többségében nagymértékben alulmotiváltak gyermekük terápiájának 

támogatásában, illetve a rendszeresség kérdésében. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 331 fő, tanácsadásba vont: 0 

fő, (ellátatlan 0 fő) 

Ebből pszichológiai gondozás: 149 fő 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 28 25 23 61 12 

% 19 17 15 41 8 

 

Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 182 fő 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 9 11 51 75 36 

% 5 6 28 41 20 

 

Szakterületi sikerek:  

A csoportos foglalkozások sok gyermek ellátására adnak lehetőséget. A pedagógusokkal és más 

szakterületen dolgozó szakemberekkel, szülőkkel való együttműködésben pozitív irányú a 

fejlődés. 

 

Szakterületi nehézségek:  

Szakemberek más területen is végzett magas óraszáma miatt, az egyéni és csoportos 

pszichológiai foglalkozások száma kevésnek tűnt ebben a tanévben. Pedagógusokkal való 

együttműködés még további megerősítést/ jelenlétet kíván az iskolákban/ óvodákban. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 4 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek  

Főként a tehetséggondozott gyerekek minél jobb ellátása érdekében külső kapcsolatépítés 

történt a Jászberényi Városi Könyvtárral, valamint a Jászárokszállási Tarisznyás Műhellyel. 

Tehetséggondozásban 4 gyerek vett részt, ketten a Csányi Alapítvány által támogatott- és 

foglalkoztatott gyerekek, ketten pedig nyelvi és képzőművészeti területen nyújtanak 

kiemelkedő teljesítményt. Mindegyikükkel fennálló magatartási és beilleszkedési problémáik, 

valamint krízishelyzetben levőségük miatt foglalkoztunk. A szülőkkel és pedagógusokkal 

minden esetben több ízben történt konzultáció. 

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Ebből típusonként: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 304 fő, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

IÉV Egyéb 

Fő 159 8 20 93 16 8 

% 52 3 7 30 5 3 
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Ebből eredmény szerint: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 304 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább Megyei 

SZB 

BTMN Tan. 

gyengeség 

Ép Egyéb 

Fő 56 172  51 25 

% 18 57  17 8 

 

Szakterületi sikerek:  

Az intézmények közötti kommunikáció javulása következtében a vizsgálati felterjesztések 

kitöltései pontosabban történtek. A kollégákkal team- munkában, közösen gondolkodva hozzuk 

meg a diagnózist. 

 

Szakterületi nehézségek: 

A szakértői vizsgálatok számának növekedése nem változott az előző tanévhez képest. Az 

esetek összetettek, komplexek, többször szakorvosi vizsgálatokat is kell kérnünk a pontos 

diagnózis megállapítása érdekében. Jelentős számban emelkedett a pszichés gondozásra való 

javaslattételünk, illetve a TSMT torna és az Alapozó terápiás ajánlásaink. Az IÉV száma 

stagnálást mutat. A szülő-intézmény közötti negatív kommunikáció több esetben a vizsgálat 

alkalmával derül ki. A vizsgálati felterjesztések kitöltései pontosabban történtek. 

 

4. Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 166 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 4 13 62 70 17 

% 3 8 37 42 10 

 

Szakterületi sikerek  

Sikeresen elértük, hogy Jászberény összes általános iskolájában jelen legyünk és beinduljon az 

iskolai gyógytestnevelés. Óriási erőfeszítések árán, javarészt kiküszöböltük a nehézségeket, 

sikerült tovább épülnünk, bővülnünk, a Jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumába is beindult a 

feladatellátás. A gimnáziumban minden évfolyamban vannak foglalkozások, valamint az 

iskolákban a gyógytestnevelésre kötelezettek száma kétszeresére növekedett. 

 

Szakterületi nehézségek:  

Az iskolák órarendjéhez, igényeihez való alkalmazkodás. 

 

5. Óvoda- és iskolapszichológiai koordináció:  

Nincs ilyen jellegű tevékenység a tagintézményben 
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6. Egyéb tevékenységek: 

6.1 Saját, tagintézményi pályázati programok felsorolása  

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1 Félnapos 

indikátor 

rendezvény 

„Felterjesztést

ől a 

szakvéleménye

kig” EFOP 

3.1.6 

2018. 

11.14. 

pedagó-

gusok 

Kméczik 

Róbert, 

külsős 

szakember

ek 

28 fő A rendezvény 

elérte a célját, 

előre lendítette 

az 

intézményekkel 

való kapcsolat 

megerősítését.  

2 Képzőművésze

ti terápia 

2018. 

10.01-

2018. 

12.31 

tanulók Kméczik 

Róbert, 

Rusvainé 

Seres 

Anita 

12 fő A tervezett 

elemeket, 

foglalkozások 

céljait minden 

alkalommal 

sikerült 

megvalósítani. 

Egészséges és 

kölcsönös 

kommunikáció 

alakult ki az 

intézmény és a 

foglalkozást 

vezetők és a 

szülők között. 

Minőségi 

eszközökkel 

minőségi 

munkákat 

tudtunk alkotni.  

3 Nyelvi zavarok 

logopédiai 

kezelése,  

írott nyelvi 

zavarok 

kialakulásának 

megelőzése 

2018. 

10.01-

2019. 

03.31. 

gyermeke

k 

Halasi-

Bata Linda 

7 fő A tervezett 

elemek minden 

alkalommal 

megvalósultak. 

A szülők 

törekedtek a 

rendszeres 

megjelenésre,  

mely jó 

lehetőséget 

teremtett arra, 

hogy 

megismerjék és 

otthon is 
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hatékonyan és 

magabiztosan 

alkalmazzák a 

nyelvi és 

beszédfejlesztés 

elemeit. 

Mindemellett a 

gyermek 

megismerése és 

kapcsolatuk 

erősítése is 

következménye 

a szülők 

tevékeny 

jelenlétének a 

foglalkozásokon 

4 A személyiség 

fejlődése, 

érzékenyítés 

pedagógusok 

számára 

2018. 

10.04., 

2018. 

10 

11. 

pedagógus

ok 

Barna 

Nelli, 

Szebeni 

Viola 

24 fő A pedagógus 

társadalom 

túlterhelt. 

Panaszkodnak és 

nincsenek 

birtokában a 

regenerálódás 

eszközeinek. 

Néhányan 

annyira 

elkeseredettek, 

hogy akár a 

pályaelhagyást 

is felvetik a 

jövőben. 

A valóban 

kérdésfeltevő, 

aktív kollégák 

nyitottak a 

problémára és 

főleg egymás 

segítése által 

jutnak előbbre. 

Nincs 

szocializálva 

még ez a réteg 

sem a külső 

segítségkérésre. 

Sajnos a 

meglévő 

lehetőségeiket 

sem használják 

ki (Ped. Szaksz., 
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Isk. 

gyógypedagógu

s konzultáció), 

és az alapvető 

jogszabályi 

összefüggéseket 

sem ismerik. 

5 A 

pszichodráma 

és a 

beszédtechnika 

elemeinek 

felhasználásáv

al a 6.-7.-8. 

osztályos 

tanulók 

önismeretének, 

önbizalmának, 

kreativitásának 

és 

kommunikáció

s 

képességeinek 

fejlesztése 

2019. 

02.01-

2019. 

03.05. 

tanulók Szebeni 

Viola, 

Kutas Erna 

10 fő A tervezett 

elemek minden 

alkalommal 

megvalósultak.  

A foglakozások 

során, mind a 

foglalkozásvezet

ő, mind társaik 

felé egy stabil 

bizalom és 

elfogadás alakult 

ki. Mindenki 

megtalálta azt a 

részt, ami 

számára érdekes 

és sikeres volt. 

Még a 

legzárkózottabb 

gyerekek is aktív 

résztvevők 

lettek, akár 

egyedül is 

bemutatták a 

feladatot a 

csoport előtt. 

6 Egész napos 

indikátor 

rendezvény-

konferencia 

„Bárkiből lehet 

áldozat, ha 

másnak látják a 

többiek” 

2019. 

03.21. 

szülők, 

szakember

ek 

Külsős 

előadók, 

tagintézmé

ny 

munkatárs

ai 

159 fő Az előzetes 

várakozást 

felülmúlta az 

érdeklődés, és 

örömmel 

tapasztaltuk, 

hogy sokan 

érdeklődtek a 

téma iránt. Az 

eseményről a 

helyi TV 

készített interjút 

A helyszín 

alkalmas volt a 

rendezvény 

megtartására, a 

Jászberényi 
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Campusról 

minden 

segítséget 

megkaptunk. Az 

étkezés 

biztosítása is 

megfelelt az 

elvárásainknak.   

Összességében 

egy nagyon 

tartalmas, a 

mindennapi 

életben jól 

használható, 

alkalmazható 

„eszköztárral” 

távozhattak a 

jelenlévők. 

7 A 

gyermekvédel

mi 

szakellátással 

történő 

ágazatközi 

együttműködés 

„Kötés-

Oldás!” Belső 

Tudásmegoszt

ás a 

nevelőszülőkn

ek 

2019. 

05.01-

2019. 

05.23. 

nevelőszül

ők 

Barna 

Nelli, 

Szebeni 

Viola 

20 fő A gyakorlati 

kérdések 

megbeszélése 

mellett 

segítséget 

jelenthet egy 

más szempontú 

„nézőpont” a 

nevelőszülők 

számára a 

problémáik, 

nehézségeik 

megértése 

szempontjából. 

A résztvevők -

nevelőszülők- 

munkáját, 

mindennapjait 

jól ismerjük, 

sokszor 

találkozunk 

velük a 

szakszolgálati 

munkánk során 

is. Jó hangulatú, 

egymás felé 

megnyíló 

foglalkozásokat 

zártunk. 

A szervezést 

megkönnyítette 
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a nevelőszülői 

hálózat 

tanácsadókkal a 

személyes jó 

kapcsolat. 

8 Félnapos 

indikátor 

rendezvény 

A Korai 

intervencióban 

történő 

ágazatközi 

együttműködés 

(védőnő, 

egészségügy, 

szociális 

szféra, 

szakszolgálat) 

kerekasztal 

beszélgetés 

2019. 

05.22. 

védőnő, 

egészségü

gy, 

szociális 

szféra, 

szakszolgá

lat 

Béres 

Lászlóné, 

külső 

előadók 

20 fő Az előadások 

sok információt 

közvetítettek a 

hallgatóságnak, 

melyeket 

hasznosíthatnak 

a mindennapi 

munkájuk során.  

Az előadások 

végén lehetőség 

volt a kötetlen 

beszélgetésre, 

mely révén 

valódi 

szakmaközi 

közeledések 

voltak 

megfigyelhetők.  

A Kerekasztal 

után a védőnők 

pontosabb 

ismeretekkel 

térhettek haza a 

korai 

fejlesztéssel 

kapcsolatban, 

míg a 

gyógypedagógu

sok 

betekinthettek 

klienseik orvosi 

kezelésének 

módszereibe, 

rendszerébe. 

Nagy 

érdeklődéssel 

ismerték meg a 

koraszülötteket 

támogató 

programot is. 

Bízunk abban, 

hogy a szakmák 

közötti 

együttműködés a 
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Kerekasztal által 

még 

elmélyültebb 

lesz, és 

reméljük, hogy a 

törekvéseinket a 

háziorvosok is 

érezni fogják. 

9 Kézműves 

alkotótábor 

2019. 

06.17-

06.21. 

tanulók Kovács 

Zoltán 

10 fő Az öt nap alatt a 

gyermekek 

közösséggé 

kovácsolódtak. 

Élmény volt 

számukra a 

közös játék, a 

közös kézműves 

munka, az együtt 

dolgozás. A 

munka és a 

szabadfoglalkoz

ás megfelelő 

aránya 

hasznossá és 

egyben 

élménnyé tette 

számukra ezt az 

együtt töltött 

hetet. 

10 Múzeumpedag

ógiai tábor 

2019. 

07.01-

07.06. 

tanulók Farkas 

Edit 

10 fő A tábor nagyon 

jó lehetőség volt 

arra, hogy a 

gyermekek 

megismerkedhet

tek különböző 

képzőművészeti 

technikákkal, 

alkothattak és 

megtapasztalhatt

ák az igazi 

csapatmunkát. 

 

6.2 Tagintézményi saját programok felsorolása 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1 Műhely „Út 

az 

2018. 

11.06. 

szülők Barna 

Nelli 

50 fő A szülők 

felvilágosítása, 
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iskolaérettség

ig” 

beszélgetés 

az 

iskolaérettség

ről 

milyen 

kritériumoknak 

kell megfelelni 

az iskolába 

készülő 

gyermeknek. 

2 Mikulásváró 

a 

többletkötváll 

terhére 

2018. 

12.04. 

gyermeke

k, szülők 

Rusvainé 

Seres 

Anita 

20 fő Összességében 

elmondható, 

hogy az előző 

évhez 

hasonlóan, most 

is nagyon jól 

sikerült a már 

hagyománnyá 

váló 

”Mikulásváró” 

foglalkozás. 

Hozzájárult a 

szülőkkel való 

kapcsolat 

erősítéséhez. 

Elősegítette 

oldott 

hangulatban 

egymás 

megismerését, a 

képességek 

fejlesztését 

3 „A 

kommuniká-

ció fejlesztés, 

mint a 

tehetséggon-

dozás egyik 

színtere 

2019. 

04.25. 

pedagógus

ok 

Kutas Erna 10 fő A figyelem 

ráirányítása a 

kommunikáció, 

ezen belül a 

beszédtechnika 

szegmensére, 

mint a mai világ 

legelengedhetetl

enebb színterére.  

4 HELYI 

ÉRTÉK 

OTP-s 

önkéntes 

program 

Családi nap 

korai 

fejlesztésben 

részesülők-

nek 

2019. 

05.29. 

korai 

fejlesztésb

en 

részesülő 

gyermeke

k és 

családjaik 

korai 

fejlesztő 

szakember

ek, OTP 

Jászberény

i fiók 

dolgozói 

29 fő A gyermeknapi 

programon 12 

család vett részt: 

kicsik és 

nagyok, apukák, 

anyukák, 

testvérek, 

nagyszülők, 

összesen 14 

gyermek és 15 

felnőtt. A 

visszajelzések 
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alapján nagyon 

elégedettek 

voltak 

vendégeink, s a 

szervezők is 

pozitívan 

értékelték a 

rendezvényt. 

 

6.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény 

haszna 

1 III. Pszichológiai 

Tanácsadás Konferencián 

(PSZITA), 

2018.  

11. 17. 

Szebeni Viola A konferencia 

célja felhívni a 

figyelmet a 

pszichológiai 

tanácsadás 

fontosságára a 

pszichológiai 

tevékenységek 

különböző 

területein, idei 

évben különös 

hangsúlyt fektetve 

az életkrízisek 

megkívánta 

újratervezésekre. 

2 Az EFOP 3.1.6 pályázat 

keretén belül a JNSZMPSZ 

Székhelyintézmény által 

november 20-án a „A 

szemnek tetsző mozaik a 

lélekig ér, így válik teljessé.” 

Konferencia az 

együttnevelésről 

2018. 

11.20. 

Bartusné Major 

Ágnes, Kutas Erna 

Szakemberek 

előadásai általi 

elméletek, 

gyakorlatok, 

tapasztalatok, 

tanácsok 

megismerése. 

3 „Segítő kezek” A korai 

intervencióban történő 

ágazatközi együttműködés, 

konferencia Tiszafüreden. 

(EFOP 3.1.6) 

2018. 

11.23. 

Papp Márta, Béres 

Lászlóné 

Korai 

fejlesztésben 

részesülő 

kisgyermekek 

életútja az 

óvodáig, 

áttekintés a 

szakterületen. 

Gyermekneurológ

ia és a Dévény 
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módszer a korai 

felismerésben. 

4 "Korai iskolaelhagyás" 

Kunhegyes konferencia 

2019. 

05.15. 

Barna Nelli, 

Kméczik Róbert 

Sokoldalú, 

gyakorlatias 

rátekintés a korai 

iskolaelhagyás 

megelőzésére. 

5 „Világunk virága” Tehetség 

Konferencia 

2019. 

05. 21. 

Kutas Erna, Barna 

Nelli 

Sokoldalú, 

gyakorlatias 

rátekintés az SNI 

diagnózis esetén a 

tehetséggondozás 

lehetőségére és 

fontosságára.  

 

6.4 Tagintézmény továbbtanulóinak felsorolása 

Ssz Tovább tanuló kolléga 

neve 

Képzés típusa Képző intézmény Évfolyam 

1. Kutas Erna szakvizsgás 

képzés 

Eszterházy Károly 

Egyetem Egri 

Campus 

befejezett 

2. Rusvainé Seres Anita szakvizsgás 

képzés 

Eszterházy Károly 

Egyetem Egri 

Campus 

befejezett 

 

6.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései  

Ssz. Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa Képző intézmény Képzés 

időintervalluma 

1. Bartusné Major 

Ágnes, Kutas Erna, 

Pappné Szabó 

Gabriella 

„Felkészítő 

tanfolyam a 

Mesezene módszer 

alkalmazására” 

Kollektív 

Kommunikációs 

Stúdió, Ványi Ágnes 

2018.06.18-

2018.06.22. 

2. Bartusné Major 

Ágnes, Kméczik 

Róbert, 

Preiningerné 

Seregi Ágnes, 

Kutas Erna, 

Pappné Szabó 

Gabriella, Borbás-

Pintér Anita, 

Rusvainé Sees 

Anita, Halasi-Bata 

Linda 

„Okos(koc)ka 

eszközcsalád 

pedagógiai 

alkalmazása” 

POLIFORMA KFT 2018.09.29. 

3. Kméczik Róbert, 

Preiningerné 

Seregi Ágnes, 

„Iskolára való 

felkészítés, 

felzárkóztatás, 

POLIFORMA KFT 2018.10.12. 
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Pappné Szabó 

Gabriella, Borbás-

Pintér Anita, 

Rusvainé Seres 

Anita, Halasi-Bata 

Linda 

tanulásfejlesztés az 

OKOSKOCKA 

fejlesztő 

eszközcsaláddal” 

4. Kméczik Róbert, 

Pappné Szabó 

Gabriella, 

Preiningerné 

Seregi Ágnes, 

Kutas Erna, 

Rusvainé Seres 

Anita, Borbás-

Pintér Anita 

„A mese-

,szövegértés, mese-

,szövegfeldolgozás 

fejlesztése az 

OKOSKOCKA 

fejlesztő 

eszközcsaláddal” 

POLIFORMA KFT 2018.11.09. 

5. Barna Nelli, 

Szebeni Viola 

Világjáték Polcz Alaine 

Alapítvány 

2019.01.05. 

6. Szebeni Viola Wais OS Hungary 2019.02.01. 

7. Szebeni Viola WPPSI OS Hungary 2019.02.08. 

8. Béres Lászlóné, 

Halasi-Bata Linda 

„Autizmussal élő 

gyermekek célzott 

pedagógiai 

ellátásának elméleti 

és gyakorlati 

alapjai” 

Autizmus 

Alapítvány 

2018.11.12-

13.,3.,12.06. 

 

9. Béres Lászlóné, 

Halasi-Bata Linda 

Autizmussal élő 

gyermekek 

szociális és 

kommunikációs 

készségeinek 

fejlesztése (haladó)-  

Autizmus 

Alapítvány 

2019.05.13-

05.17. 

10. Kméczik Róbert „A neuro-

szenzomotoros 

szemléletű 

gyermekvizsgálatok 

interdiszciplináris 

modellje” 

(TSMT) 

Dinamikus 

Fejlődésdiagnosztika 

Kft. 

2019.05.31-

2019.06.02. 

11. Béres Lászlóné Szenzoros 

integrációs terápiák 

MDSZIT Egyesület 2019. március 1-

től (folyamatban) 

 

6.6 A szabadon választható 2 nap terhére 

Ssz A kolléga neve Milyen 

rendezvényen 

vett részt? 

Mely intézményben? Képzés haszna… 

1. Halasi-Bata 

Linda 

Dinamikus 

logopédia: Új 

kihívások 

Budapest, ELTE 

Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

A konferencián 

halott előadások 

nagyban 
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szemléletváltás és 

eredmények a 

beszéd-nyelv-

kommunikáció 

fejlesztésének 

területeiről (a 

Magyar Tudomány 

Ünnepe 

alkalmából, 

Fehérné Kovács 

Zsuzsa tiszteletére 

rendezett 

konferencia) 

hozzájárultak a 

logopédiai 

diagnosztikai és 

terápiás munka 

színvonalának 

emeléséhez a 3 éves 

kori ellátás 

területén. 

2. Halasi-Bata 

Linda 

A Magyar 

Logopédusok 

Szakmai 

Szövetsége 

Egyesület XVI. 

őszi konferenciája. 

Budapest, ELTE 

Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

A konferencia 

előadásai a kora 

gyermekkori 

logopédiai ellátási 

területeket 

bővítették (ajak- és 

szájpadhasadék, 

orrhangzósság, 

diszfónia) a szűrés, 

diagnosztika és a 

terápia szintjén is. 

3. Szebeni Viola Nemzetközi 

Gyermek- és 

Serdülő 

Pszichodráma 

Konferencián 

Kende Hanna 

Gyermekpszichodráma 

Egyesület 

Ennek keretén belül 

workshop tartása. 

Címe: Foltokból 

valóság 

4. Szebeni Viola Mese, álom, 

fantázia 

Sárbogárd,  Ennek keretén belül 

workshop tartása. 

Címe: Hulladékból 

alkotás 

 

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

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Kméczik Róbert, Rusvainé Seres Anita 

2. Nevelési tanácsadás Barna Nelli 

3. Logopédia Pappné Szabó Gabriella, Halasi-Bata Linda 

4. Korai fejlesztés Béres Lászlóné, Papp Márta 

4. Gyógytestnevelés Panyi Csaba, Szöllősi Boglárka 

6. Tehetséggondozás, 

pályaorientáció 

Szebeni Viola 

7. Óvoda- és iskolapszichológia Szebeni Viola 

8.  Intézményi Önértékelés Bartusné Major Ágnes, Béres Lászlóné, Barna 

Nelli 

9. Mérés, értékelés - 
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8. Tagintézményből a jelen tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja: 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember szakja A távozás időpontja 

1. - - - 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Csillik Szilvia logopédia 2019.05.02 

 

9. Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárás a tanév során, a 

tagintézményben: 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Papp Márta Erzsébet 2019.03.01. S 

2. Bartusné Major Ágnes 2019.03.05. S 

3. Rusvainé Seres Anita 2019.03.12. S 

4. Halasi-Bata Linda 2019.03.13. S 

 

Ssz Tanfelügyelt szakember 

neve 

A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Bartusné Major Ágnes 2019.02.07. S 

 

Ssz Minősítő vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember neve 

A minősítés időpontja S=Sikeres, elért 

fokozat 

Ns=Nem sikeres 

1. Béres Lászlóné 2018.10.09. S 

2. Bartusné Major Ágnes 2018.10.26. S 

3. Pappné Szabó Gabriella 2018.11.20. S 

 

10. A tagintézmény 2018/2019. tanévi sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény sikerei Tagintézmény nehézségei 

Az EFOP pályázat megvalósítása Az EFOP pályázat megvalósítása 

Sikeres pedagógus minősülések, 

önértékelések. 

 

A szakorvosi leletek, zárójelentések alapján 

gyakran nehézséget jelentett a szakvélemény 

készítése: hiányos a diagnózis leírása, a 

szakorvosi vélemény vagy a korai fejlesztés 

irányára vonatkozó javaslat. 

 

Eszközellátottság bővülése (laptop). 

 

Az infrastrukturális feltételek (épület) 

Az EFOP pályázat sok új, értékes ismeret, 

tudás megszerzésére, valamint szervezett 

programok által bővülő szakmaközi 

együttműködésre adott lehetőséget. 

 

A szakemberek (jászberényi) két tagintézmény 

(Jászapáti) munkájába is bekapcsolódnak, így 

néhány szakterületen nagy a leterheltség. 

A pedagógusokkal való sikeres 

kapcsolatok. 

 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 115 

 
 

11. A tagintézmény saját együttműködései:  

Tagintézmény együttműködő 

partnerei 

Az együttműködés célja 

Hamza Múzeum Részvétel a közös érdekeket szolgáló programok 

előkészítésében, illetőleg megvalósításában. 

Tarisznyás Műhely Részvétel a közös érdekeket szolgáló programok 

előkészítésében, illetőleg megvalósításában. 

Jászsági Apponyi Albert Általános 

Iskola és AMI 

Részvétel a közös érdekeket szolgáló programok 

előkészítésében, illetőleg megvalósításában. 

OTP BANK NYRT. Jászberényi 

Fiók 

Részvétel a közös érdekeket szolgáló programok 

előkészítésében, illetőleg megvalósításában. 

 

12. Kapcsolatok: 

12.1 Belső kapcsolatok 

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

tagintézményeivel.  

 

12.2 Külső kapcsolatok  

Jó kapcsolat a helyi Városi Önkormányzattal, Jászberényi Tankerülettel, 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.   

Országos Szakértői Bizottságok 

Nevelési Tanácsadók Országos Egyesülete 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport 

Vadaskert Alapítvány, Kórház és Szakambulancia 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 

Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ 

Védőnői Szolgálat 

 

13. Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző 

vezető 

Ellenőrzés eredményének 

rövid összefoglalása 

1. Bartusné Major Ágnes Csibi Enikő, Magyarné 

Kovács Ildikó, Ungi 

Marianna 

A dokumentáció vezetése 

korrekcióra szorul. Javasolt a 

team jegyzőkönyvek 

tartalmilag részletesebb 

vezetése. 

2. Rusvainé Seres Anita Bartusné Major Ágnes Munkájában igényes, 

szakmailag felkészült 

szakember. Dokumentáció 

vezetése naprakész. 

3. Halasi-Bata Linda Bartusné Major Ágnes Munkájára igényes, szakmailag 

felkészült szakember. 
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Dokumentáció vezetése kisebb 

korrekcióra szorul.  

4. Papp Márta Bartusné Major Ágnes Munkájában igényes, 

szakmailag felkészült 

szakember. Dokumentáció 

vezetése naprakész. 

5. Pappné Szabó Gabriella Bartusné Major Ágnes Munkájában igényes, 

szakmailag felkészült 

szakember. Dokumentáció 

vezetése kisebb korrekcióra 

szorul. 

6. Béres Lászlóné Bartusné Major Ágnes Munkájában igényes, 

szakmailag felkészült 

szakember. Dokumentáció 

vezetése naprakész. 

 

14. Eszközök, tesztek, játékok beszerzése a tanév során: 

Pályázati forrásból Fenntartói támogatás / költségvetésből 

9 db laptop Konyhai eszközök 

1 db asztali számítógép 1 db létra 

1 db monitor 1 db fűnyíró 

1 db táblagép nagy kapacitású fénymásoló gép  

 2 db TROG teszt, 1 db WPPSI Gyermek-

intelligenciateszt  

 

15. A tanév során beérkezett partneri jelzések: 

Dicséretek, köszönő levelek Reklamációk, probléma 

jelzések 

Jászberényi Református Egyházközség Gólya Óvodája: 

„Köszönjük a Szakszolgálat egész éves, irántunk tanúsított 

odaadását.” 

Korszerűtlen épület, 

balesetveszélyes emeletre jutás. 

Az elégedettség mérések eredményei azt támasztják alá, 

hogy a szülők, intézmények többnyire elégedettek az 

általunk biztosított szolgáltatások minőségével. 

 

 

16. Eseménynaptárban szereplő saját tevékenységek megvalósulása:  

Ssz. Idő-

pont 

Program megnevezése Megvaló-

sult 

(igen 

/nem) 

Eredményessége, hozadéka a 

szervezet számára 

1. 2018. 

11.06. 

Műhely „Út az 

iskolaérettségig” beszélgetés 

az iskolaérettségről 

igen Előre lendítette az 

intézményekkel való kapcsolat 

megerősítését. 

2. 2018. 

11.14. 

Műhely „Felterjesztéstől a 

szakvéleményekig” EFOP 

3.1.6 

igen Kapcsolatok bővülése 

eredményesebbé válása a 

nevelési-oktatási 

intézményekkel. 
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3. - Közös műhely a 

gyógytestnevelési 

munkaközösséggel 

nem - 

4. 2018. 

12.04. 

Mikulásváró a többletkötváll 

terhére 

igen Kapcsolaterősítés a szülőkkel, 

közös élmény a gyermekekkel. 

5. 2019. 

04.25. 

Műhely „Tehetségek 

felismerése” 

igen Kapcsolatok bővülése 

eredményesebbé válása a 

nevelési-oktatási 

intézményekkel. 

6. 2019. 

03.21. 

Konferencia EFOP 3.1.6 igen Kapcsolatok bővülése 

eredményesebbé válása a 

nevelési-oktatási 

intézményekkel, közös 

programszervezés élménye. 

7. - Szakmai nap óvodában 

(Jászágó) 

igen - 

8. 2019. 

05.22. 

„A Korai intervencióban 

történő ágazatközi 

együttműködés” EFOP 3.1.6 

igen Kapcsolatok bővülése 

eredményesebbé válása az 

ágazatokkal, társintézményekkel, 

közös programszervezés 

élménye. 

9. 2019. 

05.29. 

Családi nap korai 

fejlesztésben részesülőknek 

igen Kapcsolaterősítés a szülőkkel, 

közös élmény megteremtése, 

érzékenyítés 

10. - Többletkötváll terhére belső 

tudásmegosztás a Tarisznyás 

Műhelyben 

nem - 

11. 2019. 

06.13. 

Csapatépítő kirándulás igen Kapcsolaterősítés a munkatársak 

között, közös élmény 

megteremtése, érzékenyítés 

egymás iránt. 

12. 2019. 

07.01-

07.05. 

Hamza Múzeum tábor 

EFOP 3.1.6 

igen Közös élmény megteremtése. 

13. 2019. 

06.17-

06.21. 

Tarisznyás Műhely tábor 

EFOP 3.1.6 

igen Közös élmény megteremtése. 

 

17. Innovációk az intézményben, tagintézményben: 

Műhelyfoglalkozások, pedagógus érzékenyítő foglakozások 

 

18. Egyéb:  

 A korai fejlesztés és a nevelési tanácsadás munkaközösség vezetői teendőinek ellátása 

(Barna Nelli, Béres Lászlóné) 

 Intézményi Önértékelési Csoportban való részvétel.  

 Az intézményi, tagintézményi önértékelési, tanfelügyeleti eljárásának előkészítésében, 

lebonyolításában való részvétel. (munkatársak) 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 118 

 
 

 Logopédus, gyógypedagógus hallgatók gyakorlatának vezetése, pszichológus gyakornok 

kolléga mentorálása. 

 Az EFOP 3.1.6-16 pályázatban vállalt programok sikeres lebonyolítása.  

 Aktív részvétel a megyei munkaközösségi foglalkozásokon (előadás tartása:Szebeni 

Viola) 

 

 

 

VI.3 A JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételeinek leírása:  

A tagintézmény személyi feltételei kedvezőtlenül alakultak a tanév első félévében, egy 

gyógypedagógus távozott a tagintézményből. Az első félévben egy gyógypedagógiai 

asszisztens felvételére került sor, aki szomatopedagógia szakterületen kezdte meg 

tanulmányait, majd a második félév végén egy fejlesztő pedagógussal gyarapodott a 

szakalkalmazotti közösség. Tanév végén a viselkedéselemző kolléganő sikeresen elvégezte az 

MA pszichológia szakot, így a pszichológusok száma egy fővel emelkedett. 

 

Főállású dolgozói létszám: Szakalkalmazott: 11 fő  

3 fő gyógypedagógus (ebből 1 fő vezető 6 órában) 

2 fő pszichológus (ebből egy fő félállásban)  

2 fő logopédus (ebből 1 fő vezető 2 órában) 

1 fő fejlesztő pedagógus 

1 fő pedagógus 

1 fő gyógytestnevelő  

1 fő gyógypedagógiai asszisztens 

Szakszolgálati titkár: 1 fő 

Takarító: 1 fő (5 órás közalkalmazotti jogviszonyban) 

1 fő tehetséggondozó koordinátor 10 órában a Törökszentmiklósi Tagintézmény dolgozójaként 

tehetséggondozó koordinátori feladatokat lát el a tagintézményben. 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozói létszám: 

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

3 fő gyógytestnevelő 10 óra (2 – 3 – 5 óra) 

1 fő konduktor 3 óra 

Oktatási asszisztens (közfoglalkoztatás keretében): 1 fő 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételeinek leírása: 

A tagintézményben a mindennapi feladatellátáshoz biztonságos épület és eszközpark áll a 

pedagógusok és kliensek rendelkezésére. A helyiségek megfelelő feltételt biztosítanak a magas 

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

töltött idejének jó színvonalú, kényelmes eltöltéséhez. A berendezés nem újszerű, kissé 

hiányos, esetenként megrongálódott, így kedvező változás, hogy egy magánszemély 

bútoradományával bővült a bútorkészletünk. 
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A szakmai eszközpark jelentősen fejlődött az elmúlt évek során, a kollégák minden 

szakterületen használhatnak, alkalmazhatnak új fejlesztő eszközöket, játékokat, vizsgáló 

eljárásokat, teszteket. Az EFOP 3.1.6 pályázati projekt megvalósítása során a tanévben tovább 

bővült az informatikai és szakmai eszközpark, valamint egy helyi civil szervezet felajánlásából 

lehetőség nyílt a nevelési tanácsadás eszközparkjának kiegészítésére. 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, az eredményesség-mérés alapján: 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 37 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 10 9 9 5 4 

% 27% 24% 24% 14% 11% 

 

Szakterületi sikerek: 

Gyógypedagógiai asszisztens kolléganő beállítása mentorálással megsegítve a tanév közben 

váratlanul távozó gyógypedagógus kolléganő helyére. 

A „Gólyafészek” Otthonnal ismét normalizálódó együttműködés, pozitív visszajelzés a 

részükről is a fejlesztés eredményességéről. 

Aktív szülői támogatás és pozitív visszajelzések a fejlesztő foglalkozások eredményességéről. 

 

Szakterületi nehézségek: 

Szakemberhiány. 

A humánerőforrás kedvezőtlen alakulása miatt a korai fejlesztésben részesülő gyermekek 

legtöbb esetben csak a minimális óraszámban kapták meg az ellátást. 

A „Gólyafészek” Otthonba érkező új gyermekek rendkívül rossz egészségügyi állapota. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 151 fő, tanácsadásba vont: 15 fő, (ellátatlan 165 

fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 4 20 37 52 28 

% 3% 13% 24% 34% 19% 

Kimaradt: 10 fő - 7% 

 

Szakterületi sikerek: 

Létszámhiány ellenére is sikerült a jogszabályi előírásoknak megfelelően feladatainkat ellátni. 

A gyermekek szívesen és rendszeresen járnak a foglalkozásokra. 

Többnyire aktív szülői támogatás és pozitív visszajelzések a fejlesztő foglalkozások 

eredményességéről. 

 

Szakterületi nehézségek: 

Szakemberhiány. 

Az utazó logopédusok nem minden esetben dolgoznak ideális fejlesztő helyiségekben. 

A Kunmadarasi Óvodában nehezített a szülőkkel történő kapcsolattartás. 
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3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 111 fő, tanácsadásba vont: 4 

fő, (ellátatlan 38 fő) 

Ebből pszichológiai gondozás: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 3 - 7 4 - 

% 21% - 50% 29% - 

 

Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 6 12 33 27 19 

% 6% 12% 34% 28% 20% 

 

Szakterületi sikerek: 

Vidéken is nagyobb számban sikerült partnerszintű kapcsolatot kialakítani a családokkal, a 

gyermek fejlesztése, nevelése hatékonyabban folyik ezáltal. 

A gyermekek szívesen és rendszeresen járnak a fejlesztő foglalkozásokra. 

Aktív szülői támogatás és pozitív visszajelzések a fejlesztő foglalkozások eredményességéről. 

 

Szakterületi nehézségek: 

Az elmúlt évek folyamatos pszichológus hiánya miatt igen hosszú várólista alakult ki a nevelési 

tanácsadás pszichológiai gondozás szakterületen. 

Vidéki óvodákban nehézkes a szülőkkel történő kapcsolattartás. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 133 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Szakterületi sikerek: 

A tehetséggondozás, mint szakszolgálati feladat kezd beépülni az iskolák mindennapjaiba, s 

kezdik igénybe venni e terület adta lehetőségeket és beépíteni a gyermekekkel való 

foglalkozásnál, egyéni bánásmódjánál. 

A gyermekek szívesen és rendszeresen járnak az önismereti foglalkozásokra, a pedagógusok is 

elégedettek az önismereti csoportokkal. 

Szakterületi nehézségek: 

Esetlegesen előforduló nehézkes kapcsolatfelvétel az intézmények részéről. 

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Ebből típusonként: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 277 fő, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

IÉV Egyéb 

Fő 65 0 3 170 39 0 

% 24% 0 1% 61% 14% 0 
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Ebből eredmény szerint: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 277 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább Megyei 

SZB 

BTMN Tan. 

gyengeség 

Ép Egyéb 

Fő 22 180 0 36 39 

% 8% 65% 0 13% 14% 

 

Szakterületi sikerek: 

Jól működik az új kollégák mentorálása, támogatása. 

Az EFOP 3.1.6. pályázati projekt lehetőséget adott arra, hogy a szakmai színvonal 

nagymértékben növekedjen, a kollégák egyedi kompetenciái fejlődjenek a képzéseken 

elsajátított új ismereteken keresztül 

A bővülő tesztkészlet lehetőséget ad, hogy sokkal jobban a gyermekhez, illetve az aktuális 

helyzethez illeszthető legyen a vizsgálat. 

A visszajelzések alapján a szakértés rugalmasan, alkalmazkodva a partneri igényekhez, de 

jogszerűen működik. 

Jól működik a kliensek delegálása a szakértői bizottsági tevékenység szakterületről a nevelési 

tanácsadásba, ahol több lehetőség van az összetett problémák megoldására. 

 

Szakterületi nehézségek: 

A vizsgálatra érkező kliensek megjelenési aránya alacsonyabb, mint az elmúlt években. 

Egyre több a hosszasan elhúzódó eset, melyek nyomon követése nehézkes. 

Még mindig nagyon sok a hibásan és hiányosan beérkező vizsgálati kérelem, ami többlet 

ügyintézést igényel. 

Sok az indokolatlan vizsgálati kérelem, magas az IÉV-re érkezők létszáma, összemosódnak a 

nevelési tanácsadás keretében lefolytatott és a szakértői vizsgálatra irányuló kérelmek. 

 

4. Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 148 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 51 - 58 - 7 

% 35% - 39% - 5% 

 

Szakterületi sikerek: 

A gyógyúszás továbbra is kedvelt a gyógytestnevelésre járó tanulók körében. Áprilisban sikeres 

rendezvényünk volt a gyógytestnevelésre járó tanulók első megyei úszóversenye, melyet 

hagyományteremtő szándékkal szerveztünk. 

Autista gyermekek esetében is egyre eredményesebb a gyógytestnevelés óra. 

A szakmai munkaközösségi foglalkozásokon megvalósul a tudásmegosztás, tudásgyarapodás. 

 

Szakterületi nehézségek: 

Szakmai eszközhiány. Kisújszálláson továbbra is nehézkesen működik a tanulók 

gyógytestnevelésre utalása, majd a kapcsolattartás az orvosokkal és a védőnőkkel. 
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5. Óvoda- és iskolapszichológiai koordináció: - 

 

6. Egyéb tevékenységek: 

6.1 Saját, tagintézményi pályázati programok felsorolása  

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpont-

ja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. „Játékos 

kavalkád” 

családi nap 

2018. 

09.26. 

Korai 

fejlesztésb

en 

részesülő 

gyermeke

k és 

családjaik 

Vargáné 

Kerti 

Anikó,  

Szele Éva 

22 fő Hozzájárult a 

családok 

megismeréséhez, 

a korai fejlesztés 

jó légkörének 

kialakításához. 

2. Szakmai 

workshop: 

vizuális terápia 

2018. 

10.16. 

Óvódaped

agógusok, 

szülők, 

szakalkal

mazottak 

Vargáné 

Kerti 

Anikó,  

Marsi 

Noémi, 

Illyésné 

Nagy 

Olga, 

Takács 

Mónika, 

Kunné 

Monoki 

Andrea, 

Kacsándi 

Bernadett 

27 fő A résztvevők 

újszerű, otthon, 

illetve 

szakmájukban 

könnyedén 

megvalósítható 

ötleteket kaptak, 

fejlődött 

kreativitásuk. 

3. 

 

Szakmai műhely 

a járás nevelési 

és oktatási 

intézményeinek 

intézményveze-

tői és 

gyógypedagógus

ai részvételével 

2018. 

10.25. 

Nevelési 

oktatási 

intézmény

ek 

igazgatói, 

pedagógus

ok, 

szakalkal

mazottak 

Zsoldos 

Erzsébet 

Kunné 

Monoki 

Andrea 

Kacsándi 

Bernadett 

Takács 

Mónika 

Pergéné 

Deli 

Katalin 

 

18 fő A résztvevők 

megismerték a 

szakértői 

bizottsági 

tevékenységre 

vonatkozó 

jogszabályi 

környezetet, 

annak változásait 

és a szakértői 

bizottság eljárás 

rendjét. Erősödött 

az együttműködés 

az 

intézményekkel. 

4. „Induljunk…?!” 2018. 

11.15 

2-4 év 

közötti 

kisgyerme

Marsi 

Noémi 

20 fő A szülők 

konzultációs 

lehetőséget kaptak 
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kek és 

szüleik 

Pergéné 

Deli 

Katalin 

gyermekük nyelv- 

és 

beszédfejlődésé-

vel kapcsolatban, 

ismeretek 

szerezhettek a 

nyelv- és 

beszédfejlődési 

zavarokról. A 

gyermekek jó 

hangulatú 

foglalkozáson 

vettek részt. 

 Szakmai 

műhelyfoglalkoz

ás, belső 

tudásmegosztás 

a megyei 

társtagintézmé-

nyek 

szakemberei 

számár – 

tagintézményi 

arculat 

bemutatása 

korai fejlesztés, 

tehetséggondo-

zás, NT 

gyógypedagógia

i fejlesztés – 1. 

alkalom 

2019. 

02.28 

szakalkal

mazottak 

Orosz 

Máténé  

Zsoldos 

Erzsébet 

Kunné 

Monoki 

Andrea 

Marsi 

Noémi 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

Takács 

Mónika 

Kacsándi 

Bernadett 

30 fő A résztvevők 

megismerték a 

Karcagi 

tagintézményben 

a korai fejlesztés, 

tehetséggondozás 

és nevelési 

tanácsadás 

területeken folyó 

munkát. 

5. Szakmai 

műhelyfoglalkoz

ás a korai iskola 

elhagyás 

megelőzésének 

lehetőségei 

témakörében 

többségi 

pedagógusok, 

szociális 

szolgáltató 

intézmény 

dolgozói 

részére: korai 

iskolaelhagyás 

problémaköre a 

pszichológus, a 

gyógypedagógus 

2019. 

04.16. 

Pedagógus

ok, 

szakalkal

mazottak, 

szociális 

szakember

ek 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

Rab 

Viktorné  

Zsoldos 

Erzsébet 

Pergéné 

Deli 

Katalin 

Kacsándi 

Bernadett 

Szabó 

Andrea 

Judit 

Kunné 

Monoki 

Andrea  

23 fő A szakmai 

műhelyfoglalkozá

son több 

szakterület 

képviselői 

elemezték a korai 

iskolaelhagyás 

megelőzésének 

lehetőségeit, aktív 

közreműködéssel 

került 

meghatározásra 

több ágazatközi 

együttműködési 

lehetőség. 
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és a szociális 

segítő 

szakember 

szemszögéből 

Marsi 

Noémi 

Illyésné 

Nagy Olga 

Takács 

Mónika 

6.  „Beszéljünk 

közös nyelvet” 

Ágazatközi 

kerekasztal 

megbeszélés – 

korai fejlesztés; 

védőnők, 

bölcsődei 

dolgozók, házi 

és kórházi 

gyermekorvosok 

szociális 

szolgáltató 

központ 

munkatársai 

részére.  

2019. 

04.30 

Orvosok, 

védőnők, 

szociális 

szakember

ek, 

szakalkal

mazottak 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

Rab 

Viktorné  

Zsoldos 

Erzsébet 

Kacsándi 

Bernadett 

Takács 

Mónika 

20 fő A résztvevők 

megismerték 

Zsoldos Erzsébet 

„Az eltérő 

fejlődési menetű 

gyermekek korai 

ellátása, a korai 

fejlesztés 

lehetőségei a 

Pedagógiai 

Szakszolgálatban

” című eljárási 

segédanyagát. 

Képet kaptak Az 

újszülöttjeinkért, 

koraszülöttjeink-

ért Alapítvány 

működéséről. 

7. 

 

 

„Vízimanók” 

Korai 

fejlesztésben 

részesülő 

gyermekek 

családi napja – 2. 

alkalom 

2019. 

06.04. 

Korai 

fejlesztésb

en 

részesülő 

gyermeke

k és 

szüleik 

Illyésné 

Nagy Olga 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

Rab 

Viktorné 

Marsi 

Noémi 

18 fő A gyermekek 

megtapasztalták a 

víz, mint elemi 

közeg jótékony 

hatását. A 

szakemberek, 

szülők együtt 

dolgoztak, hogy 

fejlődjön a 

gyermekek 

mozgáskoordináci

ója, testkép 

tudata, 

együttműködő 

képessége. 

8. „Kalandvár” 

Nyílt szakmai 

nap és szülői 

fórum 

gyermekek, 

szülők és 

óvodapedagógus

ok számára – 2. 

alkalom 

2019. 

06.05. 

Óvodás 

gyermeke

k, 

óvodapeda

gógusok, 

szülők, 

szakalkal

mazottak 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

Rab 

Viktorné  

Illyésné 

Nagy Olga 

Kunné 

Monoki 

Andrea 

50 fő A már 

hagyományokkal 

rendelkező 

rendezvényen a 

gyermekek 

játékos fejlesztő 

foglalkozásokon 

versenyszerűen 

vettek részt. A 

szülőkkel, 
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Zsoldos 

Erzsébet 

Kacsándi 

Bernadett 

Marsi 

Noémi 

Pergéné 

Deli 

Katalin 

óvónőkkel 

közösen 

kézműves 

foglalkozásokon 

is együtt 

tevékenykedtek. 

A szülők 

megismerték a 

tagintézményt, 

erősödött a 

pedagógus-

szakember 

kapcsolattartás 

 

9. „Csivitelő” 

logopédiai tábor 

– 2. alkalom 

2019. 

06.17-21 

Óvodás és 

kisiskolás 

gyermeke

k 

Pergéné 

Deli 

Katalin, 

Zsoldos 

Erzsébet, 

Illyésné 

Nagy Olga 

19 fő Nagy szerepet 

kapott a nyelvi 

képességek és az 

olvasás-írás 

készültség 

fejlesztése. 

Elősegítettük az 

óvoda-iskola 

átmenetet.  

 

10.  Fejlesztő tábor – 

2. alkalom 

2019. 

06.24-28 

Óvodás és 

kisiskolás 

gyermeke

k 

Zsoldos 

Erzsébet 

Takács 

Mónika 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

19 fő A gyermekek 

komplex 

fejlesztése 

valósult meg, 

ismereteik 

bővültek. 

Fejlődtek 

kooperációs és 

szociális 

készségeik. 

 

 

6.2 Tagintézményi saját programok felsorolása 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Tehetséggondo

zás éve 

kapcsán 

tartandó 

szakmai 

műhelyfoglalk

ozás és nyílt 

2019.  

03. 05. 

Szakalkal

mazottak 

Orosz 

Máténé 

Rab 

Viktorné 

Zsoldos 

Erzsébet  

15 fő A szakemberek 

betekintést kaptak 

három 

tagintézmény 

tehetséggondozó 

tevékenységébe. 

A kollégák a nyílt 
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önismereti 

foglalkozás  

Takács 

Mónika 

Szabó 

Andrea 

Judit 

foglalkozáson 

élményekkel és 

ötletekkel 

gazdagodtak, 

melyet saját 

módszertani 

eszköztárukba is 

beépíthetnek. 

2. Vízhez 

szoktatás 

projekt 

2019.  

07. 01-05 

Korai 

fejlesztésb

en 

résztvevő 

gyermeke

k és 

szüleik 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

Illyésné 

Nagy Olga  

13 fő A gyermekek 

megtapasztalták a 

víz, mint elemi 

közeg jótékony 

hatását. A 

szakemberek, 

szülők együtt 

dolgoztak, hogy 

fejlődjön a 

gyermekek 

mozgáskoordináci

ója, testkép 

tudata, 

együttműködő 

képessége. 

3. Úszóverseny 

gyógytestnevel

ésre járó 

gyermekek 

részére 

2019. 

04.05. 

gyógytestn

evelésre 

járó 

általános 

és 

középiskol

ai tanulók 

Illyésné 

Nagy Olga 

Zsoldos 

Erzsébet 

Kunné 

Monoki 

Andrea 

Pergéné 

Deli 

Katalin 

Takács 

Mónika 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

Kacsándi 

Bernadett 

Tóthné 

Csíki 

Andrea 

 Színvonalas, nagy 

létszámú verseny 

volt, siker a 

versenyzőknek, 

visszacsatolás, 

szakmai 

eszmecsere a 

szakembereknek. 
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6.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. Bringaakadémia 2018. 

09.28-30 

Illyésné 

Nagy Olga 

Hasznos tanácsokkal 

szolgált a kresz legfontosabb 

szabályairól, szerelési 

ismeretekről, túrázási 

lehetőségekről. 

2. KTTT Intézményi jó 

gyakorlatok bemutatása, 

bevezetése, támogatása a 

tehetséggondozó 

tevékenységekben 

2019. 

02.20. 

Orosz 

Máténé 

A tehetségkoordinátor 

megismerte a Karcagi 

Általános Iskolákban folyó 

tehetséggondozó 

tevékenységet, elmélyült a 

kapcsolattartás az 

intézményvezetőkkel, 

tehetséggondozó 

koordinátorokkal és a 

Tehetségtanács vezetőjével. 

 

6.4 Tagintézmény továbbtanulóinak felsorolása 

Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve 

Képzés típusa Képző intézmény Évfolyam 

1. Kacsándi Bernadett gyógypedagógus 

szakvizsga 

ELTE Bárczi 

Gusztáv 

Gyógypedagógiai 

Kar 

 

 2. éves (passzív, 

halasztott) 

2. Takács Mónika Okleves 

pszichológus MA-

Tanácsadás, 

iskolapszichológia 

szakirány 

 

DE –BTK 

Pszichológiai 

Intézet 

sikeres 

államvizsgát tett, 

végzett 

3. Marsi Noémi gyógypedagógiai 

alapképzés 

logopédia 

szakirányon 

 

ELTE Bárczi 

Gusztáv 

Gyógypedagógiai 

Kar 

2.éves 

4. Szabó Andrea Judit tanácsadó 

szakpszichológus 

szakvizsga 

 

ELTE PPK 1.éves 

5.  Rab Viktorné gyógypedagógia 

alapképzés 

szomatopedagógia 

szakirányon 

ELTE Bárczi 

Gusztáv 

Gyógypedagógiai 

Kar 

 

1.éves 
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6.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései  

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa Képző 

intézmény 

Képzés 

időintervalluma 

1. Vargáné Kerti 

Anikó 

Zsoldos Erzsébet 

Kacsándi Bernadett 

Pergéné Deli 

Katalin 

Kunné Monoki 

Andrea 

Okoskocka 1, 2, 3 Poliforma Kft. Szolnok, Tiszaligeti 

sétány 14. 

2. Kunné Monoki 

Andrea 

Kacsándi Bernadett 

Zsoldos Erzsébet 

Szabó Andrea Judit 

Takács Mónika 

WISC-IV OS Hungary Miskolc 

3. Szabó Andrea Judit, 

Takács Mónika 

WAIS-IV OS Hungary Budapest 

4. Szabó Andrea Judit, 

Takács Mónika, 

Kacsándi Bernadett 

WPPSI - IV  Budapest 

5. Kacsándi Bernadett Kulcsár Mihályné: 

Diszkalkulia képzés 

– Tanulj velünk 

számolni! 

Diszkalkulia?  

Neuro-Logo-Ped 

Kft. 

Szolnok, Tiszaligeti 

sétány 14. 

 

6.6 A szabadon választható 2 nap terhére végzett továbbképzések 

Ssz A kolléga 

neve 

Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézmény

ben? 

Képzés haszna… 

1. Marsi Noémi Logopédiai 

konferencia 

ELTE 

BGGYK 

Ismeretszerzés nyelvlökéses 

nyelés, kétnyelvűség a 

logopédiában, SNZ témákban. 

 

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

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) 

neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Kunné Monoki Andrea 

2. Nevelési tanácsadás Kacsándi Bernadett 

3. Logopédia Pergéné Deli Katalin 

4. Korai fejlesztés Vargáné Kerti Anikó 

4. Gyógytestnevelés Illyésné Nagy Olga 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció - 
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7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés Zsoldos Erzsébet 

9. Mérés, értékelés - 

 

8. Tagintézményből a jelen tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja: 

Ssz. A távozó 

szakember 

neve 

A távozó szakember szakja A távozás 

időpontja 

1. Szele Éva értelmileg akadályozottak pedagógiája – 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 

2019. 

február 4. 

 

Ssz. Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett szakember 

szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Rab Viktorné gyógypedagógiai asszisztens 2018. október 13. 

2. Mári Jánosné fejlesztő pedagógus 2019. július 15. 

 

9. Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárás a tanév során, a 

tagintézményben: 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Tagintézményi Önértékelés 2019.12.04. S 

2. Zsoldos Erzsébet 2019.04.10. S 

 

Ssz Tanfelügyelt szakember 

neve 

A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Tagintézményi tanfelügyelet 2019.02.08. S 

 

Ssz Minősítő vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember neve 

A minősítés időpontja S=Sikeres, elért fokozat 

Ns=Nem sikeres 

- - - - 

 

10. A tagintézmény 2018/2019. tanévi sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény sikerei Tagintézmény és telephely nehézségei 

A tagintézmény-igazgató és a 

tagintézmény-igazgató helyettes 

munkakapcsolatának kiépítése. 

A továbbtanuló kollégák magas száma 

(vizsgálati beosztások ütemezése, elmaradt 

fejlesztő órák, tagintézményi és egyéb 

programok szervezése, részvétel). 

Egy gyógypedagógus kolléganő tartós 

távolléte következtében kialakult nehéz 

helyzet eredményes megoldása, a tanév 

során minden korai fejlesztésre járó 

gyermek ellátása biztosított volt.  

Szakember hiány a korai fejlesztés és a 

logopédiai ellátás területeken, amit egy 

gyógypedagógus kolléganő tartós távolléte 

tovább fokozott. 

 

Eredményes esetmegbeszélések, teamek 

rugalmas, hatékony működése. 

A továbbtanuló, félállású, betegállományba 

kerülő kollégák miatt a szakértői vizsgálatok 

elaprózódnak, nyomon követésük nehézkes, az 
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esetek átadásakor nincs lehetőség a diagnózis 

azonnali felállítására. 

Rendezvényeink sikeresek, kedveltek, 

elismertek a szülők, pedagógusok, más 

ágazgatok szakemberei és a 

társtagintézmények szakemberei által. 

A karbantartás nehézkessége hátráltatja a 

szakmai munkát, erősen gátolja a biztonságos 

és esztétikus környezet fenntartását, 

kialakítását. 

Az EFOP 3.1.6. pályázati projekt 

tagintézményi programjainak, 

tevékenységeinek megvalósítása. 

Az új INYR használata, valamint az INYR és 

a papíralapú dokumentáció párhuzamos 

vezetése. 

 

Magánszemély bútor, valamint egy civil 

csoport szakmai fejlesztőeszköz csomag 

adománya. 

Pályázati forrásból késve érkező vagy nem 

megfelelő minőségű fogyóeszközök (ecset, 

festék, papír, stb.) 

A vezetői ellenőrzések pozitív tapasztalatai, 

valamint az a tény, hogy a kollégák közül 

többen kiemelik az ellenőrzések segítő, 

fejlesztő jellegét. 

A tanév közben végzett felújítási munkák 

zavaró hatása a szakmai munkára. 

 

Az EFOP 3.1.6. pályázati projekt 

megvalósításában egyre nagyobb 

gyakorlattal vesznek részt a kollégák, 

ezáltal az előkészítő és utómunkálatokra 

fordított idő lényegesen csökkent. 

 

Jól működik az új kollégák mentorálása, 

támogatása. 

 

Az EFOP 3.1.6. pályázati projekt 

lehetőséget adott arra, hogy szakmai 

színvonalunk nagymértékben növekedjen, a 

kollégák egyedi kompetenciái fejlődjenek a 

képzéseken elsajátított új ismereteken 

keresztül. 

 

Jó kapcsolat és együttműködés alakult ki a 

Karcagi Járási Hivatallal. 

 

A viselkedéselemző kolléganő sikeres 

államvizsgát és nyelvvizsgát tett. 

 

A kollégák elvégezték azokat a 

tevékenységeket, melyek többletként 

jelentkeztek a nagyszabású felújításkor. 

Magukra vállalták a kieső takarítónő helyett 

a takarítási feladatokat. Megoldották a 

pakolást, többnyire karbantartói segítség 

nélkül, idejüket feláldozták a helyreállítás 

érdekében. A gyakran naponta változó 

körülmények között is nagy gondossággal 

végezték el alapfeladataikat. 
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11. A tagintézmény saját együttműködései:  

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács A tehetséggondozás szakterületen 

tudásmegosztás, kapcsolati háló építése, 

szakmai tapasztalatcsere. 

 

12. Kapcsolatok: 

12.1 Belső kapcsolatok 

Eredményes együttműködés valósult meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki 

Tankerületével és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóságával.  

Minden tanévben kiemelt feladatnak tekintjük Tagintézményünkben az együttműködésen 

alapuló, kölcsönösen aktív belső szakmai kapcsolatrendszer kialakítását, az újonnan érkező 

kollégák segítését. A vezetői segítségnyújtáson kívül ez eredményesen megvalósult a 

munkacsoportokban történő aktív szakmai támogatás valamint szakember-szakember 

kooperáció formájában. 

A tehetséggondozó koordinátor a Törökszentmiklósi Tagintézmény munkatársaként 

Tagintézményünkben 10 órában dolgozik, így a munkaszervezés és a szakmai munka tartalmi 

elemeinek egyeztetése tekintetében is kialakult az együttműködés a két tagintézmény között. 

Takács Mónika viselkedéselemző 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. 

 

12.2 Külső kapcsolatok 

 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 

 

Külső kapcsolati partnereink esetében az együttműködés folyamatos erősítésére törekszünk, 

ezeket a célokat szolgálja rendezvényeink egy része, melyeken egyre nagyobb számmal 

vesznek részt partnereink képviselői. Sikerként éljük meg a pozitív visszajelzéseket és az 

ügymenetek egyszerűsödését, mely a hatékonyabb kommunikáció, kiépített-bejáratott 

munkafolyamatok eredménye. 
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13. Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

13.1 Főállású szakalkalmazottak 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének 

rövid összefoglalása 

1. Illyésné Nagy Olga Zsoldos Erzsébet  Dokumentáció ellenőrzése 

gyógytestnevelés szakterületen 

2. Pergéné Deli Katalin Zsoldos Erzsébet Dokumentáció ellenőrzése 

logopédia szakterületen, 

óralátogatás 

3. Kunné Monoki Andrea Zsoldos Erzsébet Dokumentáció ellenőrzés és 

esetkonzultáció nevelési 

tanácsadás szakterületen 

4. Kacsándi Bernadett  Kunné Monoki 

Andrea 

Szakértői vizsgálat látogatása, 

esetkonzultáció és 

dokumentáció ellenőrzés, 

dokumentáció ellenőrzése 

nevelési tanácsadás 

szakterületen 

5. Szabó Andrea Judit Kunné Monoki 

Andrea, Zsoldos 

Erzsébet 

Szakértői vizsgálat látogatása, 

esetkonzultáció és 

dokumentáció ellenőrzés, 

dokumentáció ellenőrzése 

nevelési tanácsadás 

szakterületen 

6. Takács Mónika Kunné Monoki 

Andrea 

Szakértői vizsgálat látogatása, 

esetkonzultáció és 

dokumentáció ellenőrzés, 

dokumentáció ellenőrzése 

nevelési tanácsadás 

szakterületen, fejlesztő 

foglalkozás látogatása 

7. Vargáné Kerti Anikó  Kunné Monoki 

Andrea 

Zsoldos Erzsébet 

Dokumentáció ellenőrzése 

nevelési tanácsadás 

szakterületen, óralátogatás 

korai fejlesztés szakterületen 

8. Marsi Noémi  Kunné Monoki 

Andrea 

Zsoldos Erzsébet 

Dokumentáció ellenőrzése, 

óralátogatás nevelési 

tanácsadás szakterületen 

9. Szele Éva Zsoldos Erzsébet Óralátogatás, dokumentáció 

ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés 

 

13.2 Megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakalkalmazottak 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének 

rövid összefoglalása 

1. Toldiné Tölgyvári Rita Zsoldos Erzsébet Dokumentáció ellenőrzés 

logopédia szakterületen 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 133 

 
 

2. Szendrei Orsolya Zsoldos Erzsébet Óralátogatás és dokumentum 

ellenőrzés logopédia 

szakterületen 

3. Tóth Péterné  Zsoldos Erzsébet Dokumentáció ellenőrzés 

 

4. Kun Marianna Zsoldos Erzsébet Óralátogatás és dokumentum 

ellenőrzés gyógytestnevelés 

szakterületen 

5. Keserű Sándor Zsoldos Erzsébet Óralátogatás és dokumentum 

ellenőrzés gyógytestnevelés 

szakterületen 

6. Szőke Ágnes Zsoldos Erzsébet  Óralátogatás és dokumentum 

ellenőrzés gyógytestnevelés 

szakterületen 

7. Némethné Szopkó Mária Zsoldos Erzsébet Óralátogatás  

 

Az óralátogatásokról és a dokumentációk elemzéséről, dokumentáció áttekintéséről 

jegyzőkönyv készült, melyben a tényszerű adatrögzítés mellett kiemelt szerepet kapott a 

javaslatok megfogalmazása, a fejlesztő célú értékelés, visszajelzés. 

 

14. Eszközök, tesztek, játékok beszerzése a tanév során: 

Pályázati forrásból Fenntartói támogatás / költségvetésből 

Radosza gyűrű óvodásoknak Bayley-III. Tesztkészlet - lizingelés 

DPV vizsgáló csomag: A diszkalkulia 

pedagógai vizsgálata (DPV 1-2.) 

WPPSI-IV Tesztkészlet 

GMP diagnosztika-A beszédészlelés és 

beszédmegértés-Dr. Gósy Mária 

 

Okoskocka Akusztikus észlelés  

Okoskocka Anyanyelvi játék  

Okoskocka Anyanyelvi játék  

Okoskocka Anyanyelvi játék  

Okoskocka Számolás  

Okoskocka Térészlelés  

Okoskocka Testséma  

Okoskocka Vizuális észlelés iskolásoknak  

Okoskocka Vizuális észlelés óvodásoknak  

 

15. Eseménynaptárban szereplő saját tevékenységek megvalósulása:  

Ssz. Idő-

pont 

Program megnevezése Megva-

lósult 

(igen 

/nem) 

Eredményessége, hozadéka a 

szervezet számára 

1. 2019. 

03 05. 

Tehetséggondozás éve 

kapcsán tartandó szakmai 

műhelyfoglalkozás és 

nyílt önismereti 

foglalkozás  

Igen A szakemberek betekintést kaptak 

három tagintézmény tehetséggondozó 

tevékenységébe. A kollégák a nyílt 

foglalkozáson élményekkel és 

ötletekkel gazdagodtak, melyet saját 
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módszertani eszköztárukba is 

beépíthetnek. 

2. 2019. 

07.01-

05. 

Vízhez szoktatás projekt Igen A gyermekek megtapasztalták a víz, 

mint elemi közeg jótékony hatását. A 

szakemberek, szülők együtt 

dolgoztak, hogy fejlődjön a 

gyermekek mozgáskoordinációja, 

testkép tudata, együttműködő 

képessége. 

3. 2019.04.

05. 

Úszóverseny 

gyógytestnevelésre járó 

gyermekek részére 

Igen Színvonalas, nagy létszámú verseny 

volt. 

 

16. Innovációk az intézményben, tagintézményben: 

Két kiadvány az EFOP 3.1.6 pályázati projekt keretében: Vargáné Kerti Anikó: A gyermek 

játékos fejlesztése – Javaslatok, gyakorlatok szülőknek 

Zsoldos Erzsébet: Eljárási segédanyag intézményvezetők, pedagógusok számára a járási 

szakértői bizottsági tevékenységről 

Zsoldos Erzsébet: Korai fejlesztés a pedagógiai szakszolgálatban - Eljárási segédanyag szülők 

számára 

 

17. Javaslatok, kérések a következő tanévre: 

A kettős dokumentálás szükségességének felülvizsgálata szakterületenként, a papíralapú 

dokumentáció lehetőség szerinti elhagyása egyes szakterületeken. 

 

18. Egyéb:  

Tagintézményünk munkatársi közössége a 2018/2019-es tanév munkatervében 

megfogalmazott pedagógiai szakszolgálati és tagintézményi céloknak megfelelően végezte 

szakmai munkáját. Aktív, programokkal, innovációs tevékenységekkel, képzésekkel teli 

időszak zárult az EFOP 3.2.1. pályázati projekt megvalósításában, melyek mellett a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szakmai igényességgel látta el feladatait minden kolléga. A tavaszi 

felújítási munkálatok miatt kialakult „rendkívüli helyzetet” a szakalkalmazotti közösség úgy 

oldotta meg, hogy a folyamatos működés biztosítva volt a kliensek számára.  

 

 

 

VI.4 A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény  

Zsidóné Kádár Terézia 

tagintézmény-igazgató 

 

1. Bevezetés: 

Szakmai munkánkat a 2018/2019. tanévben is a munkatervben megfogalmazott szakszolgálati, 

pedagógiai és tagintézményi céloknak megfelelően végeztük. Az EFOP - 3.1.6 pályázati projekt 

aktuális feladatainak kivitelezése kapcsán számos program, szakmai képzés megvalósítása és 

tárgyi feltételeink javítása is megtörtént az eltelt időszakban. 
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2. A tagintézmény személyi feltételeinek leírása: 

A 2018/2019. tanévet az előző évben is nálunk dolgozó főállású és megbízási szerződéssel 

alkalmazott szakemberekkel indítottuk el. Személyi feltételeinkben 2019. március 1-től történt 

változás. Tóthné Babó Szilvia gyógypedagógus csak fél állásban vállalta a tanév hátralévő 

részében a munkát, ami jelentős átszervezést igényelt az ellátásban. 2019 áprilisától a 

tehetséggondozói szakfeladat ellátásához sikerült Juhász Lászlóné kolléganőt megbízási 

szerződéssel alkalmazni, aki a nevelési tanácsadás keretében is végzett tevékenységet a Tóthné 

Babó Szilvia óraszám csökkenése miatt korábban lezárt csoportokban. Munkánkat 

nagymértékben segítette a két óraadó kolléganő, Csíkné Gábli Erika – pszichológus és Tóth 

Judit – gyógypedagógus, akik az EFOP -3.1.6 pályázat megvalósításába is bekapcsolódtak. A 

szakszolgálati titkár személyében is változás történt. 2018. november 1-től Nagy Szabina tartós 

táppénzen volt, majd szülési szabadságon, illetve jelenleg GYED-en van. Távolléte alatt, a 

korábban közfoglalkoztatottként alkalmazott Tóth Ildikó végzi az adminisztrációs munkát.  

 

3. A tagintézmény tárgyi feltételeinek leírása: 

Az ősz folyamán lezajlott felújítási munkák keretében megvalósult az épület külső tatarozása, 

ami az épület karbantartása és esztétikája miatt is fontos volt. Nem sikerült azonban kivitelezni 

a betonozott gépkocsi parkoló kialakítását, ami a gépkocsi forgalom miatt az esős időben 

szükséges lenne. A fűtési szezonban sok problémát okozott a korszerűtlen fűtés és a gázkazán 

működésével kapcsolatos probléma, ami a 2019-re tervezett nyári karbantartás keretében 

megoldódni látszik. Tagintézményünkben a rendelkezésre álló helyiségek megfelelő feltételt 

biztosítanak a szakmai munka végzéséhez, kisebb közösségi rendezvények megtartásához és 

klienseink várakozással töltött idejének optimális eltöltéséhez. Eszközparkunk bővült, az EFOP 

3.1.6 pályázat keretéből terápiás eszközöket sikerült beszereznünk, illetve a prevenciós 

foglalkozásokhoz egy óvodás asztalt. Szintén a pályázat segítségével tudtuk bővíteni 

informatikai eszközparkunkat két laptoppal, egy tablettel és egy asztali számítógéppel. 

Fenntartói beszerzésből, novemberben új fénymásolót kaptunk, ami nagymértékben segíti az 

adminisztrációs munkát. 

 

4. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, az eredményesség-mérés alapján: 

4.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 9 fő (1 fő csak mozgásfejlesztésben részesül), 

tanácsadásba vont: 0 fő, ellátatlan 0 fő – (a mozgásfejlesztést a JNSZMPSZ Törökszentmiklósi 

Tagintézmény látja el együttműködési megállapodás alapján) 

 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő - 2 4 2 - 

% 0% 25% 50% 25% 0% 

 

A szakterületen 2 főállású gyógypedagógus látta el a gyermekeket tagintézményünkben. A 

szakemberek sikerként élték meg, hogy a gyerekekkel és szüleikkel sikerült jó kapcsolatot 

kialakítaniuk. A tanév során a gyerekek megszokták a foglalkozások felépítését, a feladatok 

sorrendjét, ami feladattudatuk fejlesztését is segítette. Az ellátott gyermekek nagy részénél 

állapotukban javulás tapasztalható, a szülők a szakemberektől kapott tanácsokat elfogadták. A 

tanév során nehézséget jelentett az év közben érkező új kliensek óráinak órarendbe való 

beillesztése, illetve az egyéb szakszolgálati/pályázati feladatok és betegségek miatt kieső órák 

pótlása. 
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4.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 64fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan: 0 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő - 9 19 26 10 

% 0 14% 29% 41% 16% 

 

Tagintézményünkben az előző tanévhez hasonlóan, szakember hiány miatt 3 megbízási 

szerződéssel dolgozó logopédus kollégával látjuk el a szakfeladatot. Sajnos a jelenlegi 

óraszámmal és szakember létszámmal a 3 évesek logopédiai ellátását nem tudjuk megoldani. A 

foglalkozások a járás óvodáiban, illetve a kunhegyesi óvodásoknak a szakszolgálatnál kerültek 

megszervezésre. A szakemberek sikeresnek ítélik meg az óvónőkkel kialakított jó kapcsolatot 

és a gyerekek motivációját, azonban nehézséget jelent számukra, hogy többnyire elmarad az 

otthoni gyakorlás, ami nehezíti a logopédiai terápia eredményességét. A szakemberek 

véleménye alapján a logopédiai ellátáshoz kapcsolódó feladatok és adminisztrációs terhek 

növekedése nagy terhelést és feszített munkatempót kíván, ami a szakmai munkára is negatív 

hatással van. 

 

4.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 192 fő, tanácsadásba vont: 0 

fő, (ellátatlan 0fő) 

Ebből pszichológiai gondozás: 48 fő (4 fő ellátása folyamatban van, értékelést nem kapott) 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 1 9 17 14 3 

% 2% 20% 38% 33% 7% 

 

Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 144 fő 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő - 34 46 43 21 

% 0% 23% 32% 30% 15% 

 

A nevelési tanácsadáson belül a pszichológiai ellátást két megbízási szerződéssel dolgozó 

pszichológus, havi 39 órában végezte. Nehézségnek tartják a terápiák nehezen biztosítható 

folyamatosságát elsősorban a szülők részéről. Pl. apró akadály esetén is „lemondják” az 

időpontot és emiatt a két terápiás ülés között nagyon nagy, alig kezelhető időbeli távolság 

keletkezik, ami a folyamatosság ellenében hat. Sikerként élik meg, hogy a legtöbb szülő 

együttműködő: szívesen fogadnak és követnek nevelési tanácsokat, próbálnak ki új utakat 

nevelési képességeik erősítése érdekében, vállalják a nevelési gyakorlat módosításával 

szükségszerűen együtt járó többletfeladatokat.  

A gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai ellátást két főállású szakember, egy óraadó 

(Tiszafüredi Tagintézményből) és áprilistól egy megbízási szerződéssel dolgozó kolléganő látta 

el. A szakterületen dolgozó szakemberek sikereit a gyerekek motiváltsága, a foglalkozások 

oldott hangulata és a rendszeresen résztvevő gyermekek állapotjavulása adta, nehézségeket a 

szülői érdeklődés hiánya és a fokozott adminisztrációs terhek (INYR és papíralapú 

dokumentáció párhuzamos vezetése) jelentették. 
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4.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, - gondozásba vont gyermeklétszám: 43 fő, (ellátatlan 0fő) 

A tanév kezdetén kapacitás hiánya miatt heti 1 órában, egy 6 fős csoportban biztosítottunk 

ellátást ezen a szakterületen. Áprilistól egy megbízási szerződéssel dolgozó kolléganő 

segítségével tudtuk bővíteni az óraszámokat és a járás több településén az ellátást, óvodában és 

iskolában egyaránt. A szakemberek sikerként élték meg a gyerekek foglalkozásokon való aktív 

részvételét, érdeklődésüket és azt a köszönő levelet is, amelyet az abádszalóki Kovács Mihály 

Általános Iskola intézményvezetőjétől kaptunk e tevékenységünk kapcsán. 

 

4.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Ebből típusonként: 

 Éves SZB vizsgálatok száma: 153 fő, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

IÉV Egyéb 

Fő 79 5 1 53 15 0 

% 52% 3% 0,6% 35% 9,4% - 

 

Ebből eredmény szerint: 

 Éves SZB vizsgálatok száma: 153 fő, ebből: 

SNI gyanú, 

tovább Megyei SZB 

BTMN Tan. 

gyengeség 

Ép Egyéb 

Fő 49 83 0 3 10 

% 32% 54% - 2% 7% 

 

Az idei és az előző tanév adatait összehasonlítva elmondhatjuk, hogy a vizsgálati kérelmek 

száma 16%-al nőtt (2017/18-as tanév: összesen 144 kérelem). Humánerőforrásunk ezzel 

szemben nem változott, 3 gyógypedagógus, heti 12/14 órában és egy óraadó pszichológus havi 

18 órában végezte ezt a szakfeladatot. További nehézséget jelentett, hogy az EFOP -3.1.6 

pályázati programok miatt több alkalommal nem tudtuk a vizsgálatokat az adott órarendi napra 

tervezni, ezért a második félévben már nem sikerült a törvény által előírt behívási határidőt 

tartani az alapvizsgálatok esetében. A tanév során több esetben problémát jelentett a vizsgálati 

kérelmek hiányos kitöltése, illetve hogy a kliensek nem mindig érkeztek be az első vizsgálati 

időpontban. A vizsgálatok tervezésénél lehetőségeink szerint odafigyeltünk a behívások 

összehangolására, hogy minél ritkábban kerüljön sor kiegészítő vizsgálatok elvégzésére. 

 

5. Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 14 fő,  

Tanév során távozott: 1 fő; Achillotomiával műtöttek 1 főtértékelést kapott: 12 fő 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő - - 4 1 7 

% 0 % 0% 33% 8% 59% 

 

Ellátási körzetünkben csak egy intézmény (Tomajmonostora) jelezte gyógytestnevelés igényét, 

amit az ott dolgozó gyógytestnevelő látott el megbízási szerződéssel. A gyógytestnevelés órák 

délutáni időpontokban kerültek megszervezésre a tornaterem túlterheltsége miatt. Az 
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intézmény eszközrendszere a gyógytestnevelés órák tekintetében kielégítő. A kolléganő 

sikerként élte meg, hogy a tanulók a gyógytestnevelés foglalkozásokon rendszeresen és aktívan 

részt vettek. Hiányzásaik betegségekből adódtak, melyet orvosi igazolással igazoltak. 

 

6. Óvoda- és iskolapszichológiai koordináció:  

Nem látunk el ilyen szakfeladatot. 

 

7. Egyéb tevékenységek: 

7.1 Saját, tagintézményi pályázati programok felsorolása 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpont-

ja 

Cél-

csoportja 

Megvalósítók Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Tanuljunk 

tanulni” – 

tanulásmódsze

r-tan csoport 

HH általános 

iskolásoknak  

2018. 

10.01.-

2019. 

02.27. 

általános 

iskolás 

tanulók  

(5.-6. 

osztály) 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

10 fő Az 

elégedettségi 

kérdőívek 

alapján a 

rendezvény 

sikeres volt. 

2. Siker? Kudarc- 

tegyünk együtt 

a korai 

iskolaelhagyás 

ellen!” 

workshop 

2019. 

02.13 

pedagógu-

sok 

Víghné Károlyi 

Katalin 

10 fő Az 

elégedettségi 

kérdőívek 

alapján a 

rendezvény 

sikeres volt. 

3. „Feszül a húr” 

workshop 

2019. 

03.25 

pedagógu-

sok 

Benics 

Kálmánné Tóth 

Eszter 

10 fő Az 

elégedettségi 

kérdőívek 

alapján a 

rendezvény 

sikeres volt. 

4. Egész napos 

konferencia 

„Megoldási 

utak vagy korai 

iskola-

elhagyás?” 

 

2019. 

05.22. 

pedagógu-

sok 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Tóthné Babó 

Szilvia 

Szabó Zoltánné 

Tóth Judit 

Tóth Ildikó 

81 fő Az 

elégedettségi 

kérdőívek 

alapján a 

rendezvény 

sikeres volt. 

5. „Hétköznapi 

hősök- tegyünk 

az iskolai 

bántalmazás 

ellen!” 

 

2019. 

05.23-

05.24. 

általános 

iskolás 

felső 

tagozatos 

tanulók  

 

Csíkné Gábli 

Erika 

48 fő Az 

elégedettségi 

kérdőívek 

alapján a 

rendezvény 

sikeres volt. 
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7.2 Tagintézményi saját programok felsorolása 

Ssz Rendezvény 

neve 

Ren-dez 

vény 

idő-

pontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Tanévnyitó 

értekezlet 

2018.  

09.04. 

szakalkal-

mazottak 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

3 fő A munkaterv 

alapján 

megbeszéltük az 

előttünk álló tanév 

feladatait. 

2. Tanévindító 

szülői 

értekezlet 

 

2018.  

09.05. 

szülők Rajna 

Jánosné 

Tóthné 

Babó 

Szilvia 

Szabó 

Zoltánné 

16 fő A szülők 

tájékoztatást kaptak 

az elvégzett 

szűrések 

eredményeiről és a 

foglalkozások 

várható 

időpontjairól. 

 

 

3. Műhelyfoglal

kozás 

intézményve-

zetőknek a 

szakértői 

bizottsági 

tevékenység-

ről 

2018. 

12.03. 

a járás 

intézmény

vezetői 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

9 fő A szakértői 

kérelmek 

kitöltésével 

kapcsolatban 

felmerülő 

kérdéseket 

tisztáztuk. 

4. Mikulásváró 

foglalkozás  

2018. 

12.04. 

korais 

ellátásban 

részesülő 

gyerekek 

és szülők 

Tóthné 

Babó 

Szilvia 

Szabó 

Zoltánné 

5 

gyerek 

és 5 

szülő 

A közös éneklés és 

az együtt végzett 

tevékenységek 

közelebb hozták a 

szülőket és a 

pedagógusokat, 

illetve lehetőség 

nyílott, hogy 

megismerkedjenek 

egymással a 

hozzánk járó 

szülők. 

5. Karácsonyi 

szöszmötölő – 

Adventi 

készülődés 

 

2018. 

12.11 

 

a preven-

ciósfoglal

kozásba 

bevont 

gyerekek-

nek 

Tóthné 

Babó 

Szilvia 

Szabó 

Zoltánné 

 

6 szülő 

és 6 

gyerek 

A közösen végzett 

tevékenységekkel 

ráhangolódtunk az 

ünnepre. 
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6. Kreatív 

fejlesztő 

játékok 

készítése  

2019. 

03.04. 

prevenció

ban 

résztvevő 

gyerekekn

ek és  

szüleiknek 

Tóthné 

Babó 

Szilvia 

Szabó 

Zoltánné 

 

3 szülő 

és 3 

gyerek 

Olyan egyszerűen 

elkészíthető 

játékokkal 

ismertettük meg a 

szülőket, amit 

otthoni 

alapanyagokból is 

el lehet készíteni. 

7. Tehetséggon-

dozás éve 

kapcsán 

szakmai 

műhelyfoglal

kozás és nyílt 

önismereti 

foglalkozás 

2019. 

03.05. 

pedagógu-

sok 

JNSZM 

PSZ 

Karcagi, 

Kunhegye

si és 

Tiszafüre-

di Tagin-

tézmény 

 

 

3 fő 

Megismertük a 3 

tagintézmény 

tehetséggondozó 

tevékenységét és 

részt vettünk egy 

bemutató 

tehetséggondozó 

foglalkozáson. 

8. Nyílt 

prevenciós 

foglalkozások 

2019. 

03.06. 

szülők Tóthné 

Babó 

Szilvia 

Szabó 

Zoltánné 

 

5 fő 

A nyílt 

foglalkozásokon 

lehetőséget 

biztosítottunk a 

szülőknek a 

betekintésre. 

9. Kvíz 

vetélkedő 

tehetséges 

gyerekeknek 

2019. 

04.10. 

gyerekek Tóthné 

Babó 

Szilvia 

Szabó 

Zoltánné 

 

12 fő 

A 

„Tehetséggondozás 

éve” kapcsán 

rendezett 

vetélkedőn felső 

tagozatos tanulók 

vettek részt. Az 

érdekes feladatok 

megoldása és a 

versenyhelyzet 

kapcsán jó 

hangulatban, 

sikeresen telt a 

délután. 

10. „Játszunk 

együtt” - 

családi nap  

2019. 

04.27. 

gyerekek-

szülők 

Tóthné 

Babó 

Szilvia 

Szabó 

Zoltánné 

6 szülő 

és 6 

gyerek 

Olyan egyszerű 

játékokat 

igyekeztünk 

megmutatni a 

szülőknek, 

amelyekkel otthon 

is együtt tudnak 

játszani. 

11. Szakmai nap-

csapatépítő 

2019. 

06.19. 

szakalkal-

mazottak 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

 

 

5 fő 

A Csemeteligetben 

töltött délelőtt során 

megismerhettük a 

baba-mama 

központ 
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Tóthné 

Babó 

Szilvia 

Szabó 

Zoltánné 

Tóth 

Ildikó 

Nagy 

Andrásné 

Rekenyiné 

Budai Ida 

 

tevékenységét. 

Délután a 

Református 

templomot 

látogattuk meg és 

Debrecen 

nevezetességeivel 

ismerkedtünk meg. 

 

7.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel 

Ssz. Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény 

haszna 

1. Szakmaközi tanácskozás – 

Kunhegyes, GYEJÓ 

2018.  

10.02 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Aktualitások 

megbeszélése 

2. Séta az egészségért - 

Kunhegyes Védőnői 

Szolgálat 

 

2018.  

10.11. 

Tóthné Babó 

Szilvia 

Egészséges 

életmódra nevelés 

3. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc évfordulója 

alkalmából rendezett 

megemlékezés – 

Kunhegyes, Polgármesteri 

Hivatal 

 

2018.  

10.19. 

Tóthné Babó 

Szilvia 

Városi ünnepség 

4. „Segítő jelenlét születéstől 

a szakképzésig a 

Kunhegyesi járásban” – 

Kunhegyes 

Szolgáltatói kerekasztal 

 

2018.  

10.29. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Városi 

pályázathoz 

kapcsolódó 

program 

5. „Kezdettől fogva, kezedet 

fogva” szakmaközi 

megbeszéléssel egybekö-

tött érzékenyítő tréning – 

Abádszalók GYEJÓ 

 

2018.  

11.05. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Aktualitások 

megbeszélése a 

társszervezetek 

képviselőinek 

részvételével 

6. Tankerületi Központ- 

laptopok ünnepélyes 

átadása  

2018. 

12.17. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Az EFOP-3.1.6 

pályázat 

keretében kapott 

laptopok 
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ünnepélyes 

átadása 

6. Magyar Kultúra Napja - 

Kunhegyes, Polgármesteri 

Hivatal 

 

2019.  

01.22. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Városi ünnepség 

7. Projektzáró rendezvény – 

Kunhegyes, Kunhegyesi 

Általános Iskola és AMI 

 

2019.  

01.24. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Az iskola 

pályázati 

programjához 

kapcsolódó 

rendezvény 

8. Tomajmonostora GYEJO- 

jelzőrendszeri tanácskozás 

2019. 

02.19. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Éves 

gyermekvédelmi 

tanácskozás 

9. Abádszalók GYEJO- 

jelzőrendszeri tanácskozás 

2019. 

02.20. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Éves 

gyermekvédelmi 

tanácskozás 

10 Kunhegyesi GYEJO – 

jelzőrendszeri tanácskozás 

2019. 

02.21 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Éves 

gyermekvédelmi 

tanácskozás 

11. Tiszaroff GYEJO – 

jelzőrendszeri tanácskozás 

2019. 

02.27. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Éves 

gyermekvédelmi 

tanácskozás 

12. Kunhegyes várossá 

avatásának 30. évfordulója 

2019. 

03.15. 

Tóth Ildikó Városi ünnepség 

13. Tiszaroffi Baptista 

Általános Iskola és Óvoda 

Tehetségpont rendezvénye 

2019. 

04.30. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Juhász Lászlóné 

Az óvodai 

tehetséggondozás 

bemutatása 

14. Városi pedagógus nap 2019. 

05.31. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Tóthné Babó 

Szilvia 

Szabó Zoltánné 

Tóth Ildikó 

Nagy Andrásné 

Rekenyiné Budai 

Ida 

 

Városi ünnepség 

Az EFOP-3.1.6 pályázat keretében tartott más tagintézményi programokon való 

részvétel 

Ssz. Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Tagintézmény/ 

telephely neve 

1. Szakmai nap az EFOP 

3.1.6 pályázat keretében   

2018. 

10. 10 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Mezőtúri 

Tagintézmény 

2. "A korai iskolaelhagyás 

okai, veszélyei, 

következményei valamint 

2018. 

11.06. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Törökszentmiklós

i Tagintézmény 
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azok mérséklése"EFOP 

3.1.6 pályázat keretében 

Fegyverneki 

Telephely 

 

3. Konferencia az 

együttnevelésről 

2018.  

11.20. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Székhely 

Intézmény 

Szolnok 

 

4. "A korai intervencióban 

történő ágazatközi 

együttműködés" című 

konferencia 

2018.  

11.23. 

Tóthné Babó 

Szilvia 

Szabó Zoltánné 

 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

 

5. Karcag Tagintézményi 

arculat bemutatása 

2019. 

02.28. 

Tóthné Babó 

Szilvia 

Szabó Zoltánné 

 

Karcagi 

Tagintézmény 

6. „Bárkiből lehet áldozat” 

konferencia 

2019. 

03.21. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Tóthné Babó 

Szilvia 

Szabó Zoltánné 

 

Jászberényi 

Tagintézmény 

7. „Világunk virága”- 

konferencia az SNI és 

BTMN küzdő tanulók 

tehetségfejlesztéséről 

2019.  

05.21. 

Zsidóné 

Kádár Terézia 

Juhász Lászlóné 

Székhely 

Intézmény 

Szolnok 

 

 

7.4 Tagintézmény továbbtanulóinak felsorolása 

Tagintézményünkben nincs továbbtanuló kolléga. 

 

7.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései 

Ssz. Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa Képző intézmény Képzés 

időintervalluma 

1. Zsidóné 

Kádár Terézia 

WISC- IV 

képzés (30 óra) 

OS Hungary 

Tesztfejlesztő KFT. 

2018.06.28-.29. 

2018.09.07. 

2. Zsidóné 

Kádár Terézia 

WAIS-IV 

képzés (30 óra) 

OS Hungary 

Tesztfejlesztő KFT. 

2019.02.1. 

3. Zsidóné 

Kádár Terézis 

WPPSI-IV 

képzés (30 óra) 

OS Hungary 

Tesztfejlesztő KFT. 

2018.02.8. 

4. Tóthné Babó Szilvia 

Szabó Zoltánné 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Okoskocka  

eszközcsalád 

pedagógiai 

alkalmazása  

 I.-II.-III. 

modul 

(3x30 óra) 

Poliforma KFT 2018.09.13.-

2018.09.28. 

2018.10.12- 

2018-10.28 

2018.11.09-

2018.09.29. 

5. Tóthné Babó Szilvia 

Szabó Zoltánné 

Autizmussal 

élő gyermekek 

Autizmus 

Alapítvány 

2018.11.12.-13. 

2018.11.30. 
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célzott 

pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati 

alapjai (30 óra) 

2018.12.6. 

 

7.6 A szabadon választható 2 nap terhére 

Nem volt rendezvényen kolléga a tagintézményből. 

  

7.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában, tagintézményi delegáltak 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) 

neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Tóthné Babó Szilvia 

2. Nevelési tanácsadás Szabó Zoltánné 

3. Logopédia - esetenként Zsidóné Kádár Terézia 

4. Korai fejlesztés Szabó Zoltánné 

4. Gyógytestnevelés - 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Zsidóné Kádár Terézia 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés Zsidóné Kádár Terézia 

9. Mérés, értékelés - 

 

7.8 Tagintézményből a jelen tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember 

szakja 

A távozás időpontja 

1. Tóthné Babó Szilvia gyógypedagógus- értelmileg 

és tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szak 

2019. augusztus 23.  

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Balláné Tóth Éva gyógypedagógus- - 

értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szak 

2019. augusztus 26. 

 

 7.9 Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárása tanév során, a 

tagintézményben és telephelyen 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Tóthné Babó Szilvia 2019. 03.20. S 

2. Intézményi önértékelés 2018. 12.12. S 
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Ssz Tanfelügyelt szakember 

neve 

A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Zsidóné Kádár Terézia 2018. december 11.(vezetői 

tanfelügyelet) 

S 

2.  Intézményi tanfelügyelet 2019. március 07. S 

 

7.10 A tagintézmény 2018/2019. tanévi sikerei és nehézségei 

Tagintézmény sikerei Tagintézmény nehézségei 

sikeres szakmai programok, rendezvények, 

amik hozzájárultak a tagintézmény 

nyitottságának növeléséhez 

a főállású szakembereknek több szakterületen 

(3-4) kell dolgoznia, ami a kettős 

dokumentáció vezetése miatt nagyon 

megterhelő 

társintézményekkel való rendszeres 

kapcsolattartás, egymás rendezvényeinek 

látogatása 

 a korai fejlesztés szervezése, ellátása a szülők 

hozzáállása miatt 

 

a kliensek, a szülők, valamint a 

pedagógusok pozitív visszajelzései 

papíralapú dokumentáció és INYR 

párhuzamos vezetése, 

jó munkahelyi légkör, egymás szakmai 

segítése 

EFOP 3.1.6 pályázat megvalósítása kapcsán 

felmerülő nehézségek 

kollégák közötti jó szakmai kapcsolat a kis települések rossz utakon való 

megközelítése saját gépkocsival, de problémás 

a menetrend szerinti tömegközlekedés is 

a vezetői ellenőrzések pozitív 

megállapításai 

A vizsgálatra érkezők kliensek több esetben 

megkárosították értékeinket (gépkocsiban 

okozott kár, függöny, folyékony szappantartó 

eltulajdonítása) 

növekedett a tagintézmény ismertsége, 

városi rendezvényekre is meghívnak 

minket 

 

az EFOP 3.1.6 pályázatból kapott 

informatikai és fejlesztő eszközök sokat 

javítottak feltételeinken 

 

 

7.11 A tagintézmény saját együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Tiszafüredi Tagintézmény közös programok, óraadó szakember 

Karcagi Tagintézmény közös programok 

Törökszentmiklósi Tagintézmény mozgásfejlesztés ellátása 

Fegyverneki Telephely óraadó szakember 

Abádszalóki Gyermekjóléti Szolgálat együttműködési megállapodás 

Kunhegyesi Gyermekjóléti Szolgálat együttműködési megállapodás 

 

8. Kapcsolatok: 

8.1 Belső kapcsolatok  

 Együttműködési megállapodás a JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézményével 2 

gyermek korais mozgásfejlesztésének ellátására 

 szakmai kapcsolat a Szakértői Bizottsággal és a Főigazgatósággal 

 együttműködés a Fenntartóval és a JNSZM PSZ tagintézményeivel 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 146 

 
 

8.2 Külső kapcsolatok  

 Együttműködési megállapodás az Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati 

Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központja Abádszalóki Szakmai Egysége 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatával és a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális 

Intézmény Család – és Gyermekjóléti Központtal – egymás munkáját kölcsönösen 

segítjük, meghívásokat kapunk rendezvényeikre 

 kapcsolatot tartunk az ellátási körzetünkbe tartozó nevelési- és oktatási intézményekkel, 

azok vezetőivel, pedagógusival 

 a Védőnői szolgálat, Gyámhivatal, Járási hivatal 

 a Városi Önkormányzat vezetése 

 

9. Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Tóthné  

Babó Szilvia 

mb. tagintézmény 

igazgató 

hospitálás (2 óra) – prevenciós foglalkozáson 

és szakértői bizottsági tevékenységen 

dokumentáció ellenőrzése (8 jegyzőkönyv) – 

nevelési tanácsadás, korai fejlesztés, 

tehetséggondozás, INYR 

2. Szabó Zoltánné mb. tagintézmény 

igazgató 

hospitálás (1 óra) – prevenciós foglalkozáson 

dokumentáció ellenőrzése (3 jegyzőkönyv) – 

nevelési tanácsadás, korai fejlesztés, INYR 

3. Tóth Judit mb. tagintézmény 

igazgató 

dokumentáció ellenőrzése (2 jegyzőkönyv) – 

nevelési tanácsadás, INYR 

4. Benics 

Kálmánné 

mb. tagintézmény 

igazgató 

dokumentáció ellenőrzése (1 jegyzőkönyv) – 

nevelési tanácsadás –pszichés gondozás 

5. Víghné Károlyi 

Katalin 

mb. tagintézmény 

igazgató 

dokumentáció ellenőrzése (1 jegyzőkönyv) – 

nevelési tanácsadás –pszichés gondozás 

6. Ecsekiné 

Moldvai 

Julianna 

mb. tagintézmény 

igazgató 

dokumentáció ellenőrzése (1 jegyzőkönyv) –

logopédia 

7. Rajna Jánosné mb. tagintézmény 

igazgató 

dokumentáció ellenőrzése (1 jegyzőkönyv) –

logopédia 

8. Magyarné Erdei 

Márta 

mb. tagintézmény 

igazgató 

dokumentáció ellenőrzése (1 jegyzőkönyv) –

logopédia 

9. Sághy Judit mb. tagintézmény 

igazgató 

dokumentáció ellenőrzése (2 jegyzőkönyv) – 

gyógytestnevelés, INYR 

10. Ecsekiné 

Moldvai 

Julianna 

mb. tagintézmény 

igazgató 

dokumentáció ellenőrzése (1 jegyzőkönyv) –

logopédia INYR vezetése 

11. Sághy Judit mb. tagintézmény 

igazgató 

dokumentáció ellenőrzése (1 jegyzőkönyv) – 

gyógytestnevelés, INYR vezetése 

 

10. Eszközök, tesztek, játékok beszerzése a tanév során: 

Pályázati forrásból Fenntartói támogatás / 

költségvetésből 

Bilibo, kék (Moluk, mozgás-, és egyensúlyfejlesztő játék, 

1-7 év 

XEROX nyomtató 
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Dékány-féle diszkalkulia teszt Hausmeister vízforraló 

Fa kockakirakó, Állatok (Djeco, 1901, 6 féle, 4 db-os 

puzzle, 2-5 év) 

Sencor vasaló 

Formabeillesztős szín-, és formafelismerő játék (Melissa 

&Doug, logikai fajáték, 2-8 év) 

 

GMP diagnosztika-A beszédészlelés és beszédmegértés-

Dr. Gósy Mária 

 

Kavicslépegető – Mozgásfejlesztő játék  

Montessori torony  

Okoskocka Akusztikus észlelés  

Okoskocka Anyanyelvi játék  

Okoskocka Mese-és szövegértés  

Okoskocka Számolás  

Okoskocka Térészlelés  

Okoskocka Testséma  

Okoskocka Vizuális észlelés iskolásoknak  

Okoskocka Vizuális észlelés óvodásoknak  

Porkréta 36 Toisond'orKoh-I-Noor 8515 iskolaszezonos 

termék 

 

 

11. A tanév során beérkezett partneri jelzések  

Dicséretek, köszönő levelek Reklamációk, probléma 

jelzések 

Elismerő levél az intézményi tanfelügyeleti eljárás során 

tanúsított teljesítményért. 

Csibi Enikő - Főigazgató 

  nem volt 

Köszönő levél tehetséggondozással kapcsolatos 

tevékenységért - Parázsó Katalin Abádszalóki Általános 

Iskola 

 

 

12. Eseménynaptárban szereplő saját tevékenységek megvalósulása: 

Ssz. Idő-

pont 

Program megnevezése Megvalósult 

(igen /nem) 

Eredményessége, hozadéka a 

szervezet számára 

1. 2018. 

09.04. 

Alakuló tanévnyitó 

értekezlet 

igen A munkaterv alapján 

megbeszéltük az előttünk álló 

tanév feladatait. 

2. 2018. 

09.05. 

Tájékoztató szülői fórum 

a logopédiai szűrés 

eredményeiről, 

prevenciós 

foglalkozásokról 

igen A szülők tájékoztatást kaptak az 

elvégzett szűrések eredményeiről 

és a foglalkozások várható 

időpontjairól. 

3. 2018. 

10.10. 

Szakmai konzultáció a 

Mezőtúri Tagintézmény 

korai intervenciós és 

fejlesztő 

munkaprogramjának, 

mint jó gyakorlatának 

megismerése 

igen Megismerkedtünk a Mezőtúri 

Tagintézmény korai intervenciós 

munkaprogramjával. 
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4. 2018. 

11.20. 

Konferencia az EFOP 

3.1.6 keretében Szolnok 

Székhelyintézmény 

igen A sajátos nevelési igényű tanulók 

ellátásához kapcsolódóan 

hallhattunk értékes előadásokat. 

5. 2018. 

12.03. 

Szakértői bizottsági 

tevékenységgel, 

vizsgálati kérelmekkel 

kapcsolatos tudnivalók 

intézményvezetőknek 

igen A szakértői kérelmek kitöltésével 

kapcsolatban felmerülő 

kérdéseket tisztáztuk. 

6. 2018. 

12.04. 

„Mikulásváró” a korai 

fejlesztésben részesülő 

gyerekekkel és szüleikkel 

igen A közösen végzett 

tevékenységekkel 

ráhangolódtunk az ünnepre. 

7. 2018. 

12.14. 

Karácsonyi ünnepség, 

évértékelés 

igen  

8. 2019. 

02.05. 

Félévi értekezlet igen Értékeltük a félévben elvégzett 

munkát 

9. 2019. 

02.13 

„Siker? Kudarc- tegyünk 

együtt a korai 

iskolaelhagyás ellen!” –

workshop 

pedagógusoknak 

igen A járás pedagógusainak tartott 

műhelyfoglalkozáson a 

pedagógusokkal együtt 

dolgoztuk fel a témát. 

10. - Kerekasztal beszélgetés a 

korais ellátással 

kapcsolatban 

érintetteknek (védőnők, 

családsegítő szolgálat 

dolgozói, szakszolgálati 

dolgozók) 

nem  

(őszre 

ütemeztük) 

 

11. 2019. 

03.04. 

Kreatív fejlesztő játékok 

készítése  

igen Olyan egyszerűen elkészíthető 

játékokkal ismertettük meg a 

szülőket, amit otthoni 

alapanyagokból is el lehet 

készíteni. 

12. 2019. 

03.05. 

Szakmai 

műhelyfoglalkozás a 

Tiszafüredi és a Karcagi 

Tagintézményekkel –  

A tehetségkoordinátori 

feladatellátás 

bemutatása     

igen Megismertük a 3 tagintézmény 

tehetséggondozó tevékenységét 

és részt vettünk egy bemutató 

tehetséggondozó foglalkozáson. 

13. 2019. 

03.06. 

Nyílt foglalkozások, 

betekintés a 

szakszolgálati munkába 

igen A nyílt foglalkozásokon 

lehetőséget biztosítottunk a 

szülőknek a betekintésre. 

14. 2019. 

03.21. 

Konferencia az EFOP 

3.1.6 keretében- 

Jászberényi 

Tagintézmény 

igen Az iskolai bántalmazás témában 

hallhattunk érdekes szakmai 

előadásokat. 

15. - Tehetségről 

pedagógusoknak 

nem   
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(őszre 

ütemeztük) 

16. 2019. 

04.10. 

Kvíz vetélkedő tehetséges 

gyerekeknek 

igen A „Tehetséggondozás éve” 

kapcsán rendezett vetélkedőn 

felső tagozatos tanulók vettek 

részt. Az érdekes feladatok 

megoldása és a versenyhelyzet 

kapcsán jó hangulatban, 

sikeresen telt a délután. 

17. 2019. 

05.22. 

Konferencia az EFOP 

3.1.6 keretében- Korai 

iskolaelhagyás témában 

igen Sokoldalú előadásokkal sikerült 

a témát több oldalról körbejárni 

és megoldási utakat keresni. 

18. 2019. 

04.27. 

„Játszunk együtt!”- 

családi nap a 

prevencióban részesülő 

gyerekekkel és szüleikkel 

igen Olyan egyszerű játékokat 

igyekeztünk megmutatni a 

szülőknek, amelyekkel otthon is 

együtt tudnak játszani. 

19. 2019. 

06.19. 

Csapaépítő kirándulás igen A Csemeteligetben töltött 

délelőtt során megismerhettük a 

baba-mama központ 

tevékenységét. Délután a 

Református templomot 

látogattuk meg és Debrecen 

nevezetességeivel ismerkedtünk 

meg. 

20. 2019.  

06.26. 

Pedagógusnapi ünnepség; 

évzáró munkaértekezlet, 

évértékelés, 

igen Értékeltük a tanév során 

elvégzett munkát, sikereket, 

nehézségeket. 

21. 2019. 

08.23. 

Konferencia az EFOP 

3.1.6 keretében 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

igen A magatartás zavaros és tanulási 

nehézséggel küzdő tanulók 

megsegítésével kapcsolatban 

hallhattunk értékes előadásokat. 

 

13. Innovációk a tagintézményben: 

A tagintézményi innovációkat az EFOP 3.1.6 pályázat keretében a pályázati időtervben 

rögzített módon valósítottuk meg az alábbiak szerint: 

Ssz Program megnevezése Időpont Felelős 

1. Szakmai konzultáció a Mezőtúri Tagintézmény 

korai intervenciós és fejlesztő 

munkaprogramjának, mint jó gyakorlatának 

megismerése 

2018. 

10.10. 

Mezőtúri 

Tagintézmény 

2. „Tanuljunk tanulni” – tanulásmódszertan 

csoport általános iskolásoknak 

2018. 

október- 

2019. február 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

 

3. „Siker? Kudarc- tegyünk együtt a korai 

iskolaelhagyás ellen!” –workshop 

pedagógusoknak 

2019. január Víghné Károlyi 

Katalin 

3. Egész napos konferencia a „Korai 

iskolaelhagyás” témában 

2019. 

05.15. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 
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Tóthné Babó Szilvia 

Szabó Zoltánné 

Tóth Judit 

4. „A pedagógusok figyelmének felhívása az 

ADHD-ra. BULLYING-ra felhívó jelekre – 

konferencia a Jászberényi Tagintézmény 

szervezésében 

2019. 

03.21. 

Jászberényi 

Tagintézmény 

5. „Baj van a gyerekemmel?” szakmai 

tapasztalatszerzés a Tiszafüredi 

Tagintézménynél 

2019. 

augusztus 23. 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

 

 

 

     

VI.5 A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény  

Imréné Cselóczki Andrea 

tagintézmény-igazgató 

 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételei: 

Jelenleg 8 főállású szakalkalmazott, 1 fő szakszolgálati titkár dolgozik tagintézményünkben, 

munkánkat 1 fő közfoglalkoztatott segíti. A tanév folyamán 1 fő pszichológus megkezdte 

szülési szabadságát, 1 fő logopédus közös megegyezéssel távozott, 1 fő pszichológus pedig 

érkezett tagintézményünkbe. Megbízási szerződéssel 5 fő gyógytestnevelő, 1 fő DSMG 

gyógytornász és 1 fő logopédus segítette munkánkat. 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételei: 

Két működési helyünk van: 

Iratkezelő telephely: Tiszaföldvár, Malom út 1. II. emelet 

Telephely:                 Kunszentmárton, Kölcsey utca 7. 

 

Tárgyi feltételeink jelen tanévben ismételten javultak. Az EFOP 3.1.6. pályázat keretein belül 

sok fejleztő eszközzel, 7 laptoppal, egy tablettel és új bútorokkal bővültek. Még nem biztosított 

minden szakalkalmazottnak laptop a munkavégzéshez, valamint a tanév során meghibásodott 

kunszentártoni működési helyen használt egyetlen asztali gép és a tiszaföldvári vezetői 

irodában működő asztali gép is, amik javítása az eddigi ismereteink szerint nem megoldható. A 

javuló eszköz ellátottság mellett továbbra is szükséges az informatikai eszközök bővítése és 

karbantartása. Tiszaföldváron már a tárgyi és személyi feltételek biztosítottak a szakszolgálati 

feladatok ellátásához. 

Kunszentmártonban a helyzet változatlan, még mindig a 47 m2-es alapterületű piaci épületben 

vagyunk, ahol a korai fejlesztést nem tudjuk biztosítani. A helységekhez mérten megfelelő 

eszközökkel rendelkezünk addig, még nem kezdődik aktívan a három éves gyermekek 

logopédiai ellátása. Az épület állaga folyamatosan romlik, a felújítás értelmetlen, hiszen bízunk 

továbbra is a költözésben. 
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3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, az eredményesség-mérés alapján: 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 16 fő, tanácsadásba vont: 1 fő 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 2 3 4 5 3 

% 12 19 25 31 13 

 

A korai ellátásba bevont gyermekek száma folyamatosan emelkedő tendenciát mutat 

tagintézményünknél. Sajnos egyre több esetben jelennek meg olyan gyermekek, akik 

egészségügyi problémáik miatt intenzívebb és DSGM ellátást igényelnek. Nagy segítség volt a 

tagintézményünknek, hogy sikerült megbízási szerződést kötni egy DSGM gyógytornásszal, 

akivel közösen kialakított egyéni fejlesztési ütemterv alapján próbáljuk megsegíteni a 

gyermekeket. Az elmúlt tanév folyamán nagyon jó kapcsolat alakult ki Dr Báló Mária 

(neurológus, neonatólógus.) doktornővel is, aki szakmai segítséget, megerősítést biztosít a 

nehezebb esetekben, sikerként értékelhető a gyermekorvosokkal és a védőnői, gyermekvédelmi 

szakágazattal kialakított jól működő kapcsolatunk is. Nehézséget ezen a területen főleg a 

helyiségi problémák jelentik számunkra. A terem, ami Tiszaföldváron található ősszel hideg, 

csak plusz fűtéssel használható, késő tavasszal már annyira meleg, ha jó idő van, hogy szinte 

használhatatlan. A fűtést ventillátoros hősugárzóval, a hűtést ventillátorral kivitelezzük, ami 

igen veszélyes több okból. Nőtt a korai autisztikus tünetekkel, hiperaktivitással megjelenő korai 

fejlesztett gyermekek száma, ők nem képesek elfogadni, hogy a foglalkozás alatt használjuk az 

eszközöket. Legnagyobb problémát az elmúlt tanévben mégis az jelentette, hogy a 

kunszentmártoni telephelyen nem biztosított a korai ellátás. Arra a működési helyre a bejutás a 

hátrányos helyzetű településekről könnyebb lenne. Az ellátás ezekről a területekről nagyon 

nehezen valósítható meg, mert sok esetben a gyermekek családjának életkörülményei olyanok, 

hogy a tőlük távol eső tiszaföldvári telephelyre való utazás költségét nem tudják biztosítani, 

arról nem beszélve az utazás tiszaföldvárra az adott településekről több mint fél napot vesz 

igénybe, ami ha esetleg van még pici a családban nem bevállalható. Ami sikerként értékelendő 

még, volt az idén több olyan gyermek, akinek a sajátos nevelési igénye megszűnt, a rendszeres 

fejlesztés és segítő szülői hozzáállásnak köszönhetően.  

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 154 fő, tanácsadásba vont: 3 fő, (ellátatlan 71 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 22 43 49 40 

% 0 14 28 32 26 

 

A 2018/2019. tanévben a logopédiai ellátás 11 település 17 helyszínén zajlik. A feladatot 3 

főállású és 1 szerződéses (nyugdíjas) logopédus végzi. 

A logopédiai ellátásban valódi sikert jelentett a tanév folyamán az, hogy Kunszentmártonban 

teljes mértékben ambuláns lett az ellátás. az eredményesség ennek következtében sokat javult. 

Az ambuláns ellátási forma egy szülői értekezletet követően probléma és panaszmentesen 

valósult meg. Az ellátás más településekre való kiterjesztésének jelenleg a helyhiány az 
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elsődleges oka. Csépa, Cserkeszőlő és Szelevény településeken a szülőkkel való előzetes 

konzultáció azt jelzi, hogy megoldható volna az ambuláns ellátás biztosítása. Nehézséget 

jelenleg az ellátást igénylő gyermekek magas száma okozza. A nyelvi problémákkal küzdő 

gyermekek száma folyamatosan nő. Vannak még óvodák, ahol a körülmények szintén javításra 

szorulnak.  

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 78 fő, tanácsadásba vont: 32 

fő 

Ebből pszichológiai gondozás: 32 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 16 5 5 6 

% 0 50 15 16 19 

 

Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 46 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 2 1 14 28 1 

% 4 2 31 61 2 

 

A 2018/2019. tanévben a pszichés gondozás folyamatosságát több tényező nehezítette 

(szakemberhiány, nagyon sok szakértői bizottsági alapvizsgálat, a pszichológus posztgraduális 

kötelező képzési kötelezettségeiből és betegségből adódó táppénzből fakadó hiányzások). 

Mindez a pszichés gondozás rendszerességét, ezáltal hatékonyságát, eredményességét 

nagymértékben hátrányosan befolyásolta.  

Sikerként könyvelhető el a javarészt tanév elején kontrollvizsgálatos gyerekek 

tünetmentessége, és hogy e nehéz tanév végére is sikerült néhány gyermek anyagát lezárnunk, 

mert problémamentessé váltak. Pozitívumként említendő még, hogy a pszichés gondozás 

ellátási keretéből kiindulva egy gyermeket további vizsgálatokkal tehetségígéretnek bizonyult. 

A gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás terén siker, hogy a tanévben több gyermeket 

tudtunk ellátásba vonni.  

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, - gondozásba vont gyermeklétszám: 1 fő. 

2018. november elsején kezdődött meg Tiszaföldváron a tehetség fejlesztési feladatainak 

ellátása.  

Intézményi tájékoztatás három általános iskolában valósult meg, valamint megtörtént a járási 

tehetség gondozási programok megismerése. Egy szakközépiskolával megkezdődtek az 

egyeztetések a szűrésekről. A pedagógiai szakszolgálatok hetén rendezett szakmai délutánunkat 

követően több intézmény kért szakmai segítséget, tanácsadást saját intézményük 

tehetséggondozásához.  
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3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Ebből típusonként: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 271 fő, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

IÉV Egyé

b 

Fő 113 8 4 158 16  

% 42 0.02 0.04 58 0.06  

 

Ebből eredmény szerint: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 271 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább Megyei 

SZB 

BTMN Tan. 

gyengeség 

Ép Egyéb 

Fő 44 158 5 4  

% 16 58 0.04 0.04  

 

Jelen tanévben sok nehézséggel küzdöttünk ezen a területen. Fazekas-Dávid Dóra szülési 

szabadságra menetelét követően csak májusban érkezett hozzánk pszichológus kolléga, pedig 

az alapvizsgálatok száma sokat növekedett. Az előző évekkel ellentétben, még május és június 

hónapban is sok szakértői vélemény iránti kérelem érkezett, ami nagyon megnehezítette a nyári 

működésünket, sok ügyeleti időre tervezett feladat meghiúsult a vizsgálatok miatt. Az iskolai 

életmódra való alkalmasság vizsgálatának száma csökkent. Több esetben okoz még problémát, 

hogy a kérelmek kitöltésekor nem kellően tájékoztatják a kitöltésben közreműködő 

pedagógusok a szülőket, gondviselőket, ami a későbbiekben konfliktusokat okozhat a 

pedagógusoknak. 

 

4. Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 77 fő. 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 34 8 28 7 0 

% 44 11 36 9 0 

 

A gyógytestnevelés több oktatási intézményben késve indult, ami az előző tanévekben is így 

történt. Van olyan intézmény, ahol sok kevert diagnózisú gyermek részesül ellátásban. 

Szükséges lesz az eszközök megújítása, amire próbálunk cselekvési tervet kidolgozni. 

A tanév során tanulói baleset nem történt. Fokozottan figyelembe kellett venni olyan 

fogyatékossággal összefüggő szomatikus eltéréseket és motoros képesség változásokat, az 

átlagtól eltérő állapotokat, melyek a feladatok végrehajtását nagymértékben befolyásolták. 
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5. Egyéb tevékenységek: 

5.1 Saját, tagintézményi pályázati programok felsorolása  

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Az iskolai 

problémák 

megelőzése a 

gyógypedagó

gus 

szemszögébő

l 

2018.09.10. Óvodaped

agóusok 

Deli 

Gabriella 

 

15 Fontos 

információkkal 

ismerkedhettek 

meg a 

pedagógusok. 

Sor került a 

tanulási és a 

magatartási 

problémák 

megelőzéséről. 

A visszajelzések 

szerint a 

rendezvény 

eredményesen 

megvalósult 

2. A magatartás 

és 

viselkedéspro

blémával 

küzdő 

gyermekek 

nevelésének 

korszerű 

lehetőségei 

2018.09.24. Szülők Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

16 A program 

eredményesen 

megvalósult a 

visszajelzések 

szerint a szülők 

elégedettek 

voltak az 

elhangzott 

információkkal. 

3. Irány az 

iskola 

program 

tapasztalatai 

2019.09.17. Pedagógus

ok 

Deli 

Gabriella 

20 A rendezvény 

eredményesen 

megvalósult a 

visszajelzések 

alapján 

4. Kihez 

forduljak? 

Problémák 

esetén 

kompetens 

segítő 

szakemberek 

bemutatása 

gyakorlatiasa

n. 

2018.09.24 Pedagógus

ok 

Fazekas-

Dávid 

Dóra 

19 A rendezvényen 

bemutatásra 

került a 

hamarosan 

megjelenp 

kiadványa 

Fazekas-Dávid 

Dórának. A 

visszajelzések 

szerint sikeres 

rendezvény volt. 

5 A 

zökkenőment

2018.09.25-

2018.12.12. 

tanulók Hatvani 

Rózsa 

8 A program 

eredményesen 
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es felső 

tagozatba 

váltás 

elősegítése 

mozgásterápi

ával. 

megvalósult a 

visszajelzések 

alapján 

6. Autizmus 

spektrumzava

rral élő 

gyermek a 

többségi 

intézménybe

n 

2018.12.03. 

2018.12.10. 

2018.10.12. 

pedagógus

ok 

Deli 

gabriella 

31 A visszajelzések 

alapján a 

program 

sikeresen 

megvalósult, a 

visszajelzések 

pozitívak. 

7. Szocioterápiá

s beavatkozás 

az iskolai 

viselkedési és 

beilleszkedés

i 

problémákkal 

küzdő 

tanulóknak 

2018.11.15-

2019.02.05. 

tanulók Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

8 A visszajelzések 

alapján a 

program 

sikeresen 

megvalósult, a 

visszajelzések 

pozitívak. 

8. Szenzoros 

integrációs 

terápia az 

iskolai 

lemorzsolódá

s megelőzése 

érdekében 

második 

osztályosok 

számára 

2019.01.004

-2019.2.21. 

tanulók Deli 

gabriella 

3 A visszajelzések 

alapján a 

program 

sikeresen 

megvalósult, a 

visszajelzések 

pozitívak. 

9. Társas 

készségek 

fejlesztése 

játékkal 

mesével. 

2018.10.19-

2019.03.28. 

tanulók Kovács 

Dóra 

12 A népmeséknek 

és a hozzájuk 

tematikusan 

kapcsolódó 

szociális 

készségfejlesztő 

/ kézműves 

játékoknak nagy 

siekere volt a 

gyerekek 

körében, azóta is 

többen kérdezik 

az egykori 

csoporttagok 

közül, lesz-e 

folytatás 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 156 

 
 

10. Csongrád 

Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat

tal való 

szakmai 

kapcsolat 

erősítése 

2019.04.24. tagintézmé

ny 

alkalmazot

tai 

Szaszkóné 

Gala 

Katalin 

10 A szakmai 

együttműködés 

eredményesen 

megvalósult 

11.  Tanul

ástechnikai 

tréning 

BTMN 

tanulók 

számára 

2019.01.24-

2019.05.08. 

tanulók Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

6 A visszajelzések 

alapján a 

program 

sikeresen 

megvalósult, a 

visszajelzések 

pozitívak. 

 

12, 

Képességfejl

esztés 

Okoskockáva

l óvodáskorú 

gyermekekne

k 

2019.04.09-

2019.05.04. 

gyermeke

k 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

8 A program 

eredményesen 

megvalósult. 

 

5.2 Tagintézményi saját programok felsorolása 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Adventi 

készülődés 

2019.12.05. tanulók Deli 

Gabriella, 

Gál Nőra, 

Hatvani 

Rózsa 

24 A program 

eredményesen 

megvalósult. 

2. Tehetséggon

dozás 

Kunszentmár

ton Járás 

óvodáiban 

2019.04.08. óvodapeda

gógusok 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

6 Más programok 

miatt kevés 

részvevővel 

eredményesen 

megvalósult. 

3. Jó 

gyakorlatok a 

tehetséggond

ozás terén 

2019.04.09. peagóguso

k 

Fejes 

Nikoletta 

12 A program 

eredményesen 

megvalósult. 

4. Tavaszváró 2019.04.17. tanulók Deli 

Gabriella, 

Gál Nőra, 

Hatvani 

Rózsa 

22 A program 

eredményesen 

megvalósult. 
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5.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény 

haszna 

1. Mérés a gyógytest-

nevelésben 

2019.02.13. Hatvani Rózsa Szakmai fejlődés, 

új ismeretek 

szerzése. 

 

5.4 Tagintézmény továbbtanulóinak felsorolása 

Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve 

Képzés típusa Képző intézmény Évfolyam 

 

 

1. 

Kovács Dóra tanácsadó 

szakpszichológus 

szakirányú 

továbbképzés 

ELTE-PPK 

Budapest 

2. 

 

5.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései  

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa Képző intézmény Képzés 

időintervalluma 

1. Kovács Dóra szimbólumterápiás 

módszerspecifikus 

képzés 150 óra 

önismereti modul 

Magyar Relaxációs 

és 

Szimbólumterápiás 

Egyesület, Budapest 

minimum 5 félév 

2. Deli Gabriella Autizmussal élő 

gyermekek célzott 

pedagógiai 

ellátásának 

elméleti és 

gyakorlati alapjai 

Autizmus 

Alapítvány 

30 óra 

3. Hatvani Rózsa 

Szombati Zoltáné 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

Okoskocka I-II-II. Az okoskocka 

program kidolgozói 

90 óra 

4. Deli Gabriella 

Gál Nóra 

TSMT A TSTM-HRG 

College Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

várhatóan 18 

hónap 

5. Hatvani Rózsa DSZIT Magyar Dinamikus 

Szenzoros Terápiás 

Egyesület 

2019.03.01.- 2020. 

(150 óra) 

 

5.6 A szabadon választható 2 nap terhére  

Ssz A kolléga neve Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. Hatvani Rózsa Mérés a gyógytest-

nevelésben 

ELTE, Budapest Szakmai fejlődés 
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5.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában, tagintézményi delegáltak 

Ssz. Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Szaszkóné Gala Katalin 

2. Nevelési tanácsadás Kovács Dóra 

3. Logopédia Gál Nőra 

4. Korai fejlesztés Deli Gabriella 

4. Gyógytestnevelés Hatvani Rózsa 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Ghyczy Tamás 

7. Óvoda- és iskolapszichológia Kovács Dóra 

8.  Intézményi Önértékelés Imréné Cselóczki Andrea 

9. Mérés, értékelés - 

 

5.8 Tagintézményből a jelen tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember 

szakja 

A távozás időpontja 

1. Szaszkóné Gala Katalin Logopédia 2019. június 21. 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Dékány Marianna Ildikó Pszichológia 2019. május 8. 

 

5.9 Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárás a tanév során, a 

tagintézményben 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

 Kovács Dóra 2019. március 20. S 

 

Ssz Tanfelügyelt szakember 

neve 

A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

 Imréné Cselóczki Andrea 2019. október 9. S 

 

5.10 A tagintézmény 2018/2019. tanévi sikerei és nehézségei 

Tagintézmény sikerei Tagintézmény nehézségei 

A tervezett EFOP programok 

megvalósultak 

A kunszentmártoni működési hely tárgyi feltételei nem 

teszik lehetővé minden szakfeladat ellátását. 

Javultak a tárgyi feltételeink. Nehézséget jelent hogy csak Tiszaföldváron van 

iratkezelés 

A kollégák kiemelt számú 

képzésen vehettek részt. 

A sok program és továbbképzés miatt az alapfeladat 

ellátása sokkal nehezebben valósult meg. 

 

5.11 A tagintézmény saját együttműködései 

Tagintézmény együttműködő 

partnerei 

Az együttműködés célja 

Védőnői szolgálat 

Kunszentmárton 

Elsősorban a korai fejlesztés kapcsán a jelzőrendszer 

működtetéséért, szakmai együttműködés javításáért, a 

családok szakorvosi vizsgálatokra való eljutásnak 

segítsége céljából. 
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Védőnői szolgálat Tiszaföldvár Elsősorban a korai fejlesztés kapcsán a jelzőrendszer 

működtetéséért, szakmai együttműködés javításáért, a 

családok szakorvosi vizsgálatokra való eljutásnak 

segítsége céljából. 

Szociális Alapellátási Központ  Ellátás minőségének javítása, szakmai együttműködés 

Háziorvosi szolgálatok Ellátás minőségének javítása 

 

6. Kapcsolatok: 

6.1 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. 

6.2 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. 

 

7. Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést végző 

vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Ghyczy Tamás Szaszkóné Gala 

Katalin 

Óralátogatás valósult meg. Kiemelendő 

területként megfogalmazódott a 

gyakorlatiasság és a kreativitás. 

2. Szombati Zoltánné Imréné Cselóczki 

Andrea 

Óralátogatás valósult meg. Kiemelendő 

területként megfogalmazódott a 

kreativitás. 

3. Deli Gabriella Imréné Cselóczki 

Andrea 

Óralátogatás valósult meg. Kiemelendő 

területként megfogalmazódott a magas 

szakmai tudás, a szülőkkel való kiváló 

kommunikáció. 

4. Kovács Dóra Imréné Cselóczki 

Andrea 

Dokumentumelemzés valósult meg. 

Kiemelendő területként 

megfogalmazódott a határidők pontos 

betartása és a kommunikáció. 

 

8. Eszközök, tesztek, játékok beszerzése a tanév során: 

Pályázati forrásból Fenntartói támogatás / költségvetésből 

8 db laptop WPPSI–IV 

Wechsler Óvodás és Kisiskolás 

Intelligenciateszt – Negyedik kiadá 

Ipad mini  

külső hangszóró 3 db  

Okos kocka csomag  

GMP  

Boardmaker  

billenő rácshinta nagy  

go-go busz  
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tipróka  

Puha fészek  

asztal 6 db  

Tároló szekrény  

polcrendszer   

fiókos szekrény  

Dixit kártyacsomagok  

Mese és terápiás könyvek  

Sztorikockák  

Lélekpillangó  

Tornaszőnyegek  

Taktilis ösvény  

Mini mozgásfejlesztő eszközpark  

Társasjátékok  

wesco mozgásfejlesztő eszközök  

 

9. A tanév során beérkezett partneri jelzések: 

Dicséretek, köszönő levelek Reklamációk, probléma jelzések 

Nincs ilyen információnk, írásban nem 

kaptunk köszönő levelet. A Szakmai 

munkánk során és a rendezvényeinken 

rendszeresen megköszönik munkánkat, a 

partnerek elégedettségüket kifejezik. 

Telefonos és személyes megkeresés történt arra 

vonatkozóan, hogy tömegközlekedéssel 

Tiszaföldvár településre nagyon nehézkes és 

időigényes, ezért biztosítsuk a korai fejlesztést 

Kunszentmártonban. 

 

10. Eseménynaptárban szereplő saját tevékenységek megvalósulása:  

Ssz. Idő-

pont 

Program megnevezése Megvalósul

t 

(igen /nem) 

Eredményessége, hozadéka a 

szervezet számára 

1. 2019. 

09.10. 

Az iskolai problémák 

megelőzése a 

gyógypedagógus 

szemszögéből 

igen Sikeres pályázati program 

megvalósulása, szakmai 

tapasztalatszerzés, tájékoztatás. 

2. 2019. 

09.17. 

Kihez forduljak? 

Problémák esetén 

kompetens segítő 

szakemberek bemutatása 

gyakorlatiasan. (Az iskolai 

zaklatás kiadvány 

bemutatása.) 

igen Sikeres pályázati program 

megvalósulása, szakmai 

tapasztalatszerzés, tájékoztatás. 

3. 2019. 

09.24. 

Az iskolai problémák 

megelőzése a 

gyógypedagógus 

szemszögéből  

igen Sikeres pályázati program 

megvalósulása, szakmai 

tapasztalatszerzés, tájékoztatás. 

4. 2019. 

04.09. 

Egész napos 

intézménylátogatás 

Budapesten: Cseppek 

házába helyszíne módosult 

a csongrád megyei 

Igen Sikeres pályázati program 

megvalósulása, szakmai 

tapasztalatszerzés, tájékoztatás. 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 161 

 
 

pedagógiai szakszolgálat 

szentesi tagintézményére. 

5.  Hősök tere tréning többségi 

pedagógusok számára 

 

Nem  

6. 2019. 

12.12. 

Adventi kézülődés 

(többletkötelezettség 

vállalás 

 

Igen Sikeres program megvalósulása, 

szakmai tapasztalatszerzés, 

tájékoztatás. 

7. 2019. 

12.17. 

Tagintézmény karácsonyi 

ünnepsége 

 

Igen Csapatépítés 

8.  Pedagógiai 

Szakszolgálatok hete: 

Tehetséggondozás 

Kunszentmárton járás 

intézményeiben 

 

Igen Sikeres program megvalósulása, 

szakmai tapasztalatszerzés, 

tájékoztatás. 

8.  Pedagógiai 

Szakszolgálatok hete: Jó 

gyakorlatok a 

tehetséggondozás terén 

(többletkötelezettség 

vállalás) 

 

Igen Sikeres program megvalósulása, 

szakmai tapasztalatszerzés, 

tájékoztatás. 

10.  Csongrád Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálattal való 

szakmai kapcsolat 

erősítése 

 

Nem Programváltozás miatt a 

következő tanévre tervezzük. 

11. 2019. 

05.17. 

Belső tudásmegosztás, 

csapatépítő tréning 

(többletkötelezettség 

vállalás) 

 

Igen Sikeres program megvalósulása, 

szakmai tapasztalatszerzés, 

tájékoztatás. 

12. 2019. 

06.21. 

Pedagógus napi ünnepség 

 

Igen  

13, 2019. 

08.21-

2019 

.08.27. 

Nyári táboroztatás EFOP 

3.1.6. 

Augusztus 

végén fog 

megvalósul

ni 
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VI.6 A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény 

Bencsik Mária Bernadett 

tagintézmény-igazgató 

 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételeinek leírása: 

A Mezőtúri Tagintézmény célja a kliensek igényeinek elsődlegessége, támogatása, szándékunk 

az ellátottak életvezetési, fejlődési és tanulási esélyeinek javítása. Elkötelezettek vagyunk a 

prevenció és a szakmai alaposság iránt. Igyekszünk megtartani és tovább növelni Járásunkban 

a szakszolgálati munka elismertségét, működésünkkel törekszünk erősíteni a kapcsolattartást a 

kliensekkel és szüleikkel, nevelőikkel, valamint a társintézményekkel. Igyekszünk kihasználni 

a támogató kisközösségi adottságokat, amelyek hosszabb távon is elősegítik a hatékony 

működést. Ellátási terület: Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék. 

Ebben a tanévben is fejlődtünk, szeptembertől helyettessel bővültünk tagintézményi szinten, 

lett tehetség-koordinátorunk, aki fejlesztőpedagógusként is segíti a prevenciós ellátási területet, 

továbbá egy félállású ügyviteli munkatárs is erősíti a sorainkat. A tehetség-koordinátor két 

járásban látja el a feladatait, 4 órában a Kunszentmártoni Tagintézményben is dolgozik. A tanév 

végére sikerült megvalósítani azt, hogy legalább a közfoglalkoztatotti helyre férfi karbantartó 

kolléga került, aki a szép nagy udvarunkat is rendben tartja. Ezzel fejleszthető a karbantartás 

minősége, illetve megtakarítás is kimutatható a foglalkoztatása óta eltelt 2 hónapban. Hosszabb 

távon szeretnénk kérni számára a tisztességes fizetést biztosító státuszt, amellyel meg tudjuk őt 

tartani.  Két munkatársunk októbertől ebben a tanévben gyesen van, ők egyúttal szakvizsgás és 

gyógypedagógiai képzésüket is teljesítik. Júliustól óraadó viselkedéselemző is besegít a 

szakértői bizottsági tevékenységbe, ám sajnos a főállású pszichológusunk elment tőlünk 

lakóhelyváltás okán. Augusztus 1-től újabb szakvizsgázott gyógypedagógus is erősíti sorainkat. 

Ő 11 órában Mezőtúron, 10 órában Kunhegyesen vizsgál szeptembertől. A korai fejlesztés és a 

pszichológus távozása miatt a szakértői tevékenység munkaszervezésének átalakítása miatt 

azonban szeretnénk őt teljes állásban Mezőtúrra kérni. 

 

Főállásban 17 fő (15 aktív, 2 gyes): 

1 logopédus, pszichológus 

5 gyógypedagógus – ebből 2 logopédus 

1 konduktor, tanító 

1 pszichológus 

1 fejlesztőpedagógus, járási tehetség-koordinátor 

2 logopédus hallgató – ebből 1 gyógytornász 

1 teljes állású ügyviteli alkalmazott 

1 félállású ügyviteli alkalmazott 

1 technikai munkatárs 

1 karbantartó (közfoglalkoztatott munkatárs) 

Gyesen van 2 munkatársunk: 

1 logopédus és 

1 szomatopedagógus hallgató 

Megbízással 4 fő: 

1 gyógypedagógus (4 órában) 

1 pszichológus (2 órában) 
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1pszichológus (10 órában) 

1 gyógytestnevelő (3 órában) 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételeinek leírása: 

Az önálló belvárosi épületünkben a munkatársak saját és adományokból berendezett 

környezetére is büszkék vagyunk, de nagyon örülünk, hogy a Főigazgatóság, a Tankerület 

jóvoltából, illetve az EFOP 3.6.1. pályázati forrásból új bútorokat, informatikai eszközöket is 

kaptunk. Bővült így a korai fejlesztésben használt eszközparkunk, de a klienseket, vendégeket 

is esztétikusabb, rendezettebb környezetben fogadhatjuk. A vizsgálóeszközeink szintén 

változatosabbak főként a pszichológiai tevékenység terén, megfelelő repertoárral állnak 

rendelkezésre. 

Terápiás eszközeink a korai fejlesztésben jók, az EFOP 3.1.6. pályázat további lépéseiként 

várjuk a neuro-hidroterápiás, valamint Snoezelen terápiás szoba eszközeinek megérkezését, 

valamint a Victoria a Gyemekekért Alapítvány pályázatán nyert AAK fejlesztő eszközöket, de 

az Okoskocka eszközökkel a prevenciós eszközök is tovább újultak. A logopédiai terápiában 

és a nevelési tanácsadásban használt fejlesztőeszközeink viszont elhasználódtak, hiányosak. 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, az eredményesség-mérés alapján: 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 18 fő, tanácsadásba vont: jelenleg 10 gyermek, 

egyébként összesen 34 fő a tanév során, (ellátatlan 0 fő). 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 1 2 4 19 8 

% 2,9 5,8 11,7 55,8 23,5 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek: 

Fenn tudtuk tartani az ezen a területen elért eredményeinket a korai felismerés és tanácsadás 

jelentőségének tekintetében, az EFOP 3.1.6. eredményeképpen bővültünk is eszközökben, 

képzésekben, amely folyamat további terveinkkel talán folytatódik. Szakembereinkkel 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 klienseknél a konduktív ellátás a korai fejlesztés keretein belül valósul meg a 

gyerekeknél. 5 gyerek vesz részt komplex ellátásban, amely a mozgás és kognitív képességek 

támogatása mellett a kommunikációs képességek erősítését is jelenti. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 135 fő, tanácsadásba vont: 36 fő, (ellátatlan 0 fő, 

viszont 81 gyerek kevesebb fejlesztést kap szakember kapacitás hányában, mint a szükséges) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 3 16 32 36 42 

% 2,3 12,4 24,8 27,9 32,6 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek leírása: 
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Sikerek: A logopédiai nevelési tanácsadás lehetőségével egyre több szülő élt ebben a tanévben, 

az óvodákkal kialakított szakmai kapcsolat szorosabb, rendszeresen meghívják a logopédusokat 

az óvodai rendezvényekre, szülői értekezletekre. A szűrések lebonyolításában segítették a 

munkát. 153 Szól-e? és 109 KOFA 3 szűrővizsgálatra került sor ebben a tanévben. A 

munkaközösségi foglalkozásokon szerzett tapasztalatokat sikeresen tudták a munkatársak 

beépíteni a napi gyakorlatba, a szakmai tapasztalatcseréket hasznosnak érezték. Jó volt 

betekintenünk más tagintézmények munkájába, szívesen vettünk részt a különböző 

tagintézményekben szervezett munkaközösségi és egyéb alkalmakon, hospitálásokon, 

intézménylátogatásokon.  

Nehézségek: A három éves gyermekek ellátásához rendelkezésre álló helyiségek 

alkalmatlansága és az erre a korcsoportra hiányos eszközkészlet megnehezítette a hatékony 

fejlesztést. A mindennapos utazó ellátás nehézségeiből és a fejlesztő eszközök hiányából 

fakadóan a kollégák által használt saját eszközök elhasználódtak, hiányossá váltak, így azok 

pótlására szükség lenne. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 95 fő, tanácsadásba vont: 65 

fő, (ellátatlan 8 fő a pszichológiai nevelési tanácsadásban) 

Ebből pszichológiai gondozás: 49 fő 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő - - - 10 39 

% - - - 20,4 79,6 

 

Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 46 fő 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 2 3 13 22 6 

% 4,3 6,5 28,3 47,8 13,1 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek leírása: 

Fő feladatunk, hogy pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai támogatást, fejlesztést és 

terápiás gondozást nyújtsunk a rászoruló gyermeknek, tanulóknak és családjaiknak a járásban. 

Siker, hogy a nevelési tanácsadásban a pszichológusok tevékenysége mellett minden 

gyógypedagógus és a konduktorunk továbbra is részt vesz. A tanévben jó volt a pszichológus 

ellátottság, amely tevékenységben a bekerülés érkezési és sürgősségi szempontok alapján 

folyik. A különböző tevékenységi területeken az egyéni rendszeres és eseti ellátások mellett 

megvalósul rendszeres prevenciós ellátás is.  

Nehézség, amely a nyáron már érezhető volt, hogy csökken a pszichológus ellátottság. Újra van 

és lesz hosszabb várólista, mivel a pszichológiai tanácsadásra szánt maradék órakeretet át kell 

szervezni a szakértői tevékenységbe. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 7 fő, valamint 11 pedagógus 

(ellátatlan 2 fő azonosításra vár, 30 fő szűrésre vár). 

Szakterületi sikerek és nehézségek leírása: 

Tagintézményünkben a tehetségazonosítás során szülői igény azonosításra ebben a félévben 

kevés volt, viszont pedagógus konzultációra való felkérés több is. Mezőtúron 4 oktatási 
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intézmény, 4 egyéb intézményi partner, Tiszaföldváron 3 oktatási intézmény, 4 egyéb 

intézményi partner élt a konzultációs lehetőséggel. Részt vettünk a Túri Fazekas Múzeum által 

szervezett tehetség rendezvényen, ahol Császár István megyei tehetségkoordinátor kollégánk 

szakszolgálati kereteken kívüli érdeklődőknek tartott előadást, ismertette újra a szakszolgálat 

ezen tevékenységét. Tagintézményi sikerként éljük meg a II. Regionális Szakszolgálati 

Konferencia megrendezését, amely a Tehetség Éve kapcsán sokszínű programjával összefogta 

két járás szakembereit és érdeklődőit a témában, illetve erősítette a szakszolgálat ezen 

területének elismertségét. 

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Ebből típusonként: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 389 főnél, 552 darab vizsgálat, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

IÉV Egyéb 

Fő 78 

 

 

62 

kiegészítő 

logopédiai 

 

101 

kiegészítő 

pszichológi

ai 

 

Összesen: 

163 

 

9 

 

200 

 

10 

 

 

92 

részlete

s 

logopé

diai 

vizsgál

at 

% 14,1 29,5 1,6 36,2 1,8 16,6 

 

Ebből eredmény szerint: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 389 főnél 552 darab, ebből: 

SNI gyanú, tovább Megyei 

SZB 

BTMN Tan. 

gyengeség 

Ép Egyéb 

Fő 12 

 

242 

 

8 

 

31 

 

 

 

92 

részletes 

logopédi

ai 

vizsgálat 

12 

folyam

atban 

% 3 43,8 1,4 22,2 2,1 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek leírása: 

Siker, hogy a tanév során, valamivel jobb aránnyal jöttek el első időpontra a kliensek. 

Tapasztalataink szerint az iskolaérettségi vizsgálati eljárás alulmérhet. Több alapvizsgálat volt 
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a tanévben, sok a gyenge gyermek/kliens, akit nem tudtunk továbbküldeni a megyei Szakértői 

Bizottságba.   

 

4. Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 7 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő - - 7 - - 

% - - 100 - - 

Szakterületi sikerek és nehézségek leírása: 

A gyógytestnevelés keretein belül főállású szakember intézményünknél a járásban nincs. 

Óraadóként 1 kolléga lát el a feladatot az egyik általános iskolában, ez indokolja az alacsony 

ellátotti létszámot. Siker, hogy javul a kommunikáció az egyetlen feladatot ellátó szakemberrel. 

 

5. Óvoda- és iskolapszichológiai koordináció helyzete a járásban:  

Szakterületi sikerek és nehézségek leírása: 

A térségben egyetlen középiskola rendelkezik iskolapszichológussal, így ez a terület is 

hiányokkal küzd a járásban. Ezzel a kollégával jó az együttműködés, örömünkre részt vesz 

szakmai fórumainkon. Ezen a téren a feladatunk beleolvadna a nevelési tanácsadásba, a 

beérkező igény szerint helyszíni megfigyelést és tanácsadást is folytatunk, ha igény van rá, 

konzultálunk a szülőkkel és a pedagógusokkal.  

 

6. Egyéb tevékenységek: 

6.1 Saját, tagintézményi pályázati programok felsorolása  

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. A Mezőtúri 

Tagintézmény 

korai fejlesztés 

programjának, 

új 

lehetőségeinek 

bemutatása, 

belső 

tudásmegosztá

s (Karcag, 

Kunhegyes, 

Fegyvernek, 

Tiszafüred jön) 

2018. 

október 8. 

szakember

ek 

Bencsik 

Mária 

Bernadett,

Józsáné 

Gombos 

Katalin, 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya, 

Csete Olga 

36 Szakmai tudás, 

jó gyakorlat, 

tapasztalatok 

átvétele. 

2. „Őszülő” 

műhelyfoglalk

ozás a korai 

fejlesztésben 

részesülőknek 

2018. 

október 

10. 

korai 

fejlesztésb

en 

részesülők 

Bencsik 

Mária 

Bernadett, 

Fadgyas-

Székely 

34 Bevont családok 

közösségi 

élményének 

kialakítása, 

továbbá az 
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Orsolya, 

Csete Olga 

együttműködés 

támogatása. 

 

3.  „Mikulás” 

műhelyfoglalk

ozás a korai 

fejlesztésben 

részesülőknek 

2018. 

december 

6. 

korai 

fejlesztésb

en 

részesülők 

Bencsik 

Mária 

Bernadett,

Józsáné 

Gombos 

Katalin, 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya, 

Csete 

Olga, 

Szőke 

Lilla, 

Bagdán 

Kata 

36 Bevont családok 

közösségi 

élményének 

kialakítása. 

4.  „Farsangi 

móka II.” 

műhelyfoglalk

ozás a korai 

fejlesztésben 

részesülőknek 

2019. 

február 15. 

korai 

fejlesztésb

en 

részesülők 

Csete 

Olga, 

Szőke 

Lilla, 

Bagdán 

Kata 

25 Bevont 

gyermekek 

közösségi 

élményének 

kialakítása, 

továbbá a szülő-

szakember 

személyes 

kapcsolatának 

támogatása. 

 

5.  A sikeres 

előmenetel 

támogatása 

Tematikus 

életvezetési 

tanácsadó 

műhelymunka 

BTMN-es 

középiskolai 

tanulóknak 

önálló 

életvezetési, 

önismereti, 

praktikus 

gazdasági 

szempontból. 

Témák: "Mi az 

a rezsi?", 

"Társas 

2019. 

március 6. 

KSZC 

Szakközép

iskolája és 

Kollégium

a diákjai és 

tanárai 

Bencsik 

Mária 

Bernadett, 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

23 Bevont tanulók 

érzékenyítése a 

saját 

szakmaválasztás 

és tudatos 

életvezetés 

kialakítására, a 

tanulók 

támogatása. 
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kapcsolatok", 

"Hiszem, hogy 

értékes vagy. 

Sikeres tanulói 

életút 

bemutatása." 

6.  A sikeres 

előmenetel 

támogatása 

Mire használd 

a tudásod? 

kreatív 

tevékenységet 

támogató 

műhelymunka 

a korai 

pályaelhagyás 

megelőzésére 

(a helyi 

szakiskolások 

bevonása a 

tematikus 

előadások után 

a 

fejlesztőeszköz 

készítésbe 

(asztalos-

fajáték ötletek, 

varrónő-

bábkészítés, 

kereskedő-

finommotoros 

fejlesztőeszköz

, szakács-

gyümölcs és 

zöldségből 

készített 

falatkák 

készítése). 

2019. 

március 

27. 

KSZC 

Szakközép

iskolája és 

Kollégium

a diákjai és 

tanárai 

Bencsik 

Mária 

Bernadett, 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

29 Bevont tanulók 

érzékenyítése a 

saját 

szakmaválasztás 

és tudatos 

életvezetés 

kialakítására, a 

tanulók 

támogatása. 

 

7.  „Locsolkodó 

I.” 

műhelyfoglalk

ozás a korai 

fejlesztésben 

részesülőknek 

2019. 

április 17.  

korai 

fejlesztésb

en 

részesülők 

Csete 

Olga, 

Szőke 

Lilla, 

Józsáné 

Gombos 

Katalin, 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

20 Bevont 

gyermekek 

közösségi 

élményének 

kialakítása, 

továbbá a szülő-

szakember 

személyes 

kapcsolatának 

támogatása. 
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8.  „Tavaszoló I.” 

műhelyfoglalk

ozás a korai 

fejlesztésben 

részesülőknek 

 2019. 

április 30. 

korai 

fejlesztésb

en 

részesülők 

Bencsik 

Mária 

Bernadett, 

Bagdán 

Kata, 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

Matló 

Anna 

Fruzsina, 

Csete 

Olga, 

18 Bevont szülők 

ismereteinek, 

tájékozódási 

lehetőségeinek 

bővítése, a 

gyermekek 

közösségi 

élményének 

kialakítása, 

továbbá a szülő-

szakember 

személyes 

kapcsolatának, 

az 

együttműködésn

ek a támogatása. 

9.  „Játékos 

Kavalkád I.” 

műhelyfoglalk

ozás a korai 

fejlesztésben 

részesülőknek 

 2019. 

május 24. 

korai 

fejlesztésb

en 

részesülők 

Bencsik 

Mária 

Bernadett, 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya, 

Fejes 

Nikoletta, 

Józsáné 

Gombos 

Katalin,  

Nagy 

Anikó, 

Tóth Rita 

21 Tagintézményi 

lehetőségek és 

alternatív 

terápiás 

lehetőségek 

bemutatása, 

tájékoztatás. 

10.  „Vízparty II.” 

műhelyfoglalk

ozás a korai 

fejlesztésben 

részesülőknek 

2019. 

június 6. 

korai 

fejlesztésb

en 

részesülők 

 45 Bevont családok 

tájékozódási 

lehetőségeinek 

bővítése, a 

közösségi érzés, 

tehermegosztás 

támogatása, a 

gyermekek 

közösségi 

élményeinek 

bővítése, a 

társkapcsolatok 

kialakításának 

segítése, 

valamint a szülő-

szakember 

személyes 

kapcsolatának, 

az 
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együttműködésn

ek a támogatása. 

 

6.2 Tagintézményi saját programok felsorolása 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Rendezvény 

eredményes-sége 

 

1. II. Regionális 

Szakszolgálati 

Konferencia 

Mezőtúr 

2019. 

május 29. 

szakemberek Fejes 

Nikoletta 

 

A Tagintéz-

mény 

minden 

munkatársa 

Az érdekes és sokszínű 

előadásokkal, 

meglepetésekkel teli 

szakmai napon sikerült 

bemutatni a térség és a 

város több korosztályt 

átívelő lehetőségeit, 

hagyományait, jó 

gyakorlatait a tehetség 

témájában. 

 

6.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel  

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontj

a 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény 

haszna 

1. Előadás a családok éve 

keretén belül: A család 

szerepe a gyermek 

személyiségfejlődésében 

2018.  

10. 04. 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Szakmai tudás 

bővítése, 

tapasztalatok 

átvétele. 

2. Dalma Dance Klub 

Karácsonyi Gálaműsor 

2018.  

12. 11. 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Kapcsolatépítés. 

3. Karcagi Szakképzési Centrum 

Mezőtúri Szakközépiskolája 

és Kollégiumának karácsonyi 

műsora 

2018.  

12. 21. 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Kapcsolatépítés. 

4. Karcagi Szakképzési Centrum 

Mezőtúri Szakközépiskolája 

és Kollégiumának szalagavató 

ünnepsége 

2019. 

02.08. 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Kapcsolatépítés, a 

kliensek 

előmenetelének 

figyelemmel 

kísérése. 

5. Mezőtúri Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási 

Iskola Kossuth Lajos Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskolájának 

táncbemutatója 

2019. 

06.06. 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Kapcsolatépítés. 

6. Karcagi Szakképzési Centrum 

Mezőtúri Szakközépiskolája 

2019. 

06.15. 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Kapcsolatépítés, a 

kliensek 

előmenetelének 
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és Kollégiumának 

szakmunkásavató ünnepsége 

figyelemmel 

kísérése. 

7. A Kádas György EGYMI 

fennállásának 90. 

évfordulójára szervezett 

ünnepség 

2018. 

11.23 

Józsáné Gombos 

Katalin 

Az intézményünk 

képviselete 

8. Démoszthenész Konferencia 

Budapest 

2018. 

12.02. 

Józsáné Gombos 

Katalin 

Szakmai 

ismeretek 

bővítése 

(országos) 

9. Autizmus kerekasztal – 

Túrkeve - előadóként vettem 

részt 

2018. 

12.18. 

Józsáné Gombos 

Katalin 

Külső 

partnerintézmény 

pedagógusaival 

való 

tudásmegosztás 

(egyéb – városi) 

10. Túrkevei Óvoda Igazgatóság 

és Bölcsőde szavalóversenye 

2019. 

01.22. 

Józsáné Gombos 

Katalin 

Intézményünk 

képviselete  

11. RETT Alapítvány AAK 

konferenciája 

2019. 

02.09. 

Józsáné Gombos 

Katalin 

Szakmai 

ismeretek 

bővítése 

(országos) 

12. Nyitott Kapuk a Logopédián – 

Budapest 

2019. 

03.07. 

Józsáné Gombos 

Katalin 

Szakmai 

ismeretek 

bővítése 

(országos) 

13. Óvodabál Túrkeve 2019. 

03.30. 

Józsáné Gombos 

Katalin 

Intézményünk 

képviselete 

Egyéb - városi 

14. MLSZSZ konferencia 

Budapest 

2019. 

05.18. 

Józsáné Gombos 

Katalin 

Szakmai 

ismeretek 

bővítése 

(országos) 

 

6.4 Tagintézmény továbbtanulóinak felsorolása 

Ssz Tovább tanuló kolléga 

neve 

Képzés típusa Képző 

intézmény 

Évfolyam 

1. Fejes Nikoletta tehetség 

szakvizsga 

 

Gál Ferenc 

Főiskola 

II., diplomát 

szerzett 

2. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

logopédia 

szakirányú 

továbbképzés 

 

ELTE BGGYK I. 

3. Matló Anna Fruzsina logopédia-

TANAK szakos 

gyógypedagógus  

 

SZTE III. 
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4. Nagy Anikó logopédia-

TANAK szakos 

gyógypedagógus 

 

SZTE IV., diplomát 

szerzett 

5. Sipos Mária Dóra (gyes) tehetségfejlesztő 

pedagógus 

 

Gál Ferenc 

Főiskola Szarvas 

II., diplomát 

szerzett 

6. Fekécsné Szabó Anita 

(gyes) 

szomatopedagógus 

hallgató 

 

ELTE BGGYK II. 

 

6.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései 

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa Képző 

intézmény 

Képzés 

időintervalluma 

1. Bencsik Mária 

Bernadett, 

Fadgyas-Székely 

Orsolya, Tóth Rita 

WISC-IV OS Hungary 

Miskolc 

4 nap 

2. Bencsik Mária 

Bernadett, 

Fadgyas-Székely 

Orsolya, Tóth Rita 

WPPSI-IV Os Hungary 

Budapest 

 1 nap 

3. Fejes Nikoletta Okoskocka továbbképzés Szolnok 60 óra 

4. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

WAIS-IV OS Hungary 

Budapest 

1 nap 

5. Fadgyas-Székely 

Orsolya, Józsáné 

Gombos Katalin, 

Bagdán Kata, 

Szőke Lilla 

Autizmussal élő 

gyermekek célzott 

pedagógiai ellátásának 

elméleti és gyakorlati 

alapjai (alapozó) 

Autizmus 

Alapítvány 

Szolnok 

6 nap 

6. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Óvodás és kisiskolás korú 

gyermekek kortárs 

közösségben tapasztalható 

magatartásproblémáinak 

hatékony megoldási 

stratégiái 

Vadaskert 

Alapítvány 

Budapest 

1 nap 

7. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Tanulj velünk számolni! 

Diszkalkulia tanfolyam – 

Szolnok 

Kulcsárné 

Szolnok 

6 nap 

8. Fadgyas-Székely 

Orsolya, Józsáné 

Gombos Katalin, 

Bagdán Kata, 

TSMT Alapmodul BHRG 

Alapítvány 

 

9. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

A csecsemő/kisdedkori 

funkcionális zavarok 

eredete és gyógyítási 

lehetőségei a perinatális 

Vadaskert 

Alapítvány 

Budapest 

1 nap 
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tudomány és a 

szülő/csecsemő 

pszichoterápia fényében 

10. Szőke Lilla, 

Bagdán Kata, 

Csete Olga 

Neuro-hidroterápiás 

képzés 

Gézengúz 

Alapítvány 

120 óra 

11. Bagdán Kata, 

Csete Olga, 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Kinezio-tape tanfolyam Oriolus Med 

Academy 

4 nap 

 

6.6 A szabadon választható 2 nap terhére igénybe vett lehetőségek 

Ssz A kolléga neve Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna 

1. Józsáné Gombos 

Katalin 

Nyitott kapuk a 

logopédián 

Budapest XXII. 

kerületi 

Tagintézménye 

A Logopédia 

Európai Napjáról 

való megemlékezés 

konferencia keretein 

belül 

2. Csete Olga Szakszolgálatokban 

dolgozó 

konduktorok 

konferenciája 

SE Pető András Kar Kapcsolatépítés 

3. Nagy Anikó A gyógypedagógia 

kincsestára 

SZTE JGYPK Szakmai ismeretek 

bővítése, 

kapcsolatépítés 

 

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

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) 

neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Szőke Lilla 

2. Nevelési tanácsadás Tóth Rita 

3. Logopédia Józsáné Gombos Katalin 

4. Korai fejlesztés Csete Olga 

4. Gyógytestnevelés Bánkiné Czikkely Zsuzsanna 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Fejes Nikoletta 

7. Óvoda- és iskolapszichológia Bencsik Mária Bernadett 

8.  Intézményi Önértékelés Bencsik Mária Bernadett 

9. Mérés, értékelés Fadgyas-Székely Orsolya 

 

8. Tagintézményből a jelen tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja: 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember szakja A távozás 

időpontja 

1. Tóth Rita pszichológus 2019.07.04. 
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Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett szakember szakja A fölvétel 

időpontja 

1. Suki Ottó karbantartó (közfoglalkoztatott) 2019.07.03. 

2. Dr. Siposné Varga Ildikó TANAK gyógypedagógus (Mezőtúron 

11 óra, Kunhegyesen 10 óra) 

2019.08.01. 

 

9. Sikeres önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárás a tanév során, a 

tagintézményben: 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Bagdán Kata 2019. március 19. S 

2. Szőke Lilla 2019. március 19. S 

3. Intézményi önértékelés 2018. november 30. S 

 

Ssz Tanfelügyelt szakember 

neve 

A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Intézményi tanfelügyelet 2019. február 12. S 

 

Ssz Minősítő vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember neve 

A minősítés időpontja S=Sikeres, elért 

fokozat 

Ns=Nem sikeres 

1. Szőke Lilla  S Ped. I. 

 

10. A tagintézmény 2018/2019. tanévi sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény sikerei Tagintézmény nehézségei 

vizsgálóeszköz bővülés elhasználódott fejlesztőeszközök 

bútor bővülés már működő, de nem esztétikus mosdó 

képzéseken való részvételi 

lehetőség 

pszichológus hiány 

szakmai napokon való részvételi 

lehetőség 

gyógypedagógus hiány (mivel a tanúsítvánnyal 

rendelkező gyógypedagógust át kellett szervezni az 

intelligencia tesztek felvételéhez) 

tagintézmény-igazgató 

helyettesének státusz léte 

 

félállású szakszolgálati titkár léte a 

teljes állású mellett 

egyre több a feladat, szeretnénk a félállású kolléganőt is 

teljes állásban foglalkoztatni 

karbantartó léte szerszám és munkaeszköz hiány a közfoglalkoztatott 

karbantartó számára (gond, hogy ezzel a hellyel nagyon 

kevés a fizetés, hosszabb távon nem tudjuk megtartani 

a munkatársat, rendes státusz kialakítását szeretnénk 

számára) 

 

11. A tagintézmény saját együttműködései: 

Tagintézmény együttműködő 

partnerei 

Az együttműködés célja 

Magyar Vöröskereszt A tevékenység kibővíti saját karitatív 

tevékenységünket, amely a ruhaadományok szétosztása 
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a kliensek között. A Vöröskereszt szintén adományokat 

ajánl fel, amelyek szétosztásában segítünk. 

Városi Kórház és Rendelőintézet 

EFI  

Egészségfejlesztési iroda ingyenes szűrővizsgálatainak 

és tanácsadásainak elérhetővé tétele igény szerint a 

klienseknek (pl.: dietetika, felnőtt mentálhigiénés 

tanácsadás lehetősége) 

Fekécs-Team Kft. Játék adomány, Mikulás, fűnyírás ingyen 

Mezőtúri Horgászegyesület Játék adomány, programok szponzorálása, kerti bútor 

kölcsönzés az udvari programokhoz 

Syngenta Magyarország Kft. Rendszeres projektor kölcsönzés, sátor kölcsönzés az 

udvari programokhoz 

KSZC Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

Közös programok, eszközkészítés, udvarszépítés 

 

12. Kapcsolatok: 

12.1 Belső kapcsolatok 

Kollégáink rendszeresen részt vesznek az intézményi munkaközösségi alkalmakon, amelyeken 

megerősítést nyernek a belső szakmai kapcsolatok minden tagintézménnyel. 

A logopédiai munkaközösség aktív tagjaként Józsáné Gombos Katalin közreműködésével 

12.05-én Tagintézményünk nyújtott helyszínt a kihelyezett logopédiai munkaközösségi 

alkalomnak, a vendégelőadót, Magos Korinna logopédust tagintézményünk hívta meg. Jó 

szakmai kapcsolatot ápolunk a járás gyógypedagógusaival. 

 

12.2 Külső kapcsolatok: 

Kapcsolattartás más tagintézmények, illetve más megyei szakszolgálatok logopédusaival.  

Démoszthenész Egyesületi tagság – Józsáné Gombos Katalin – szakmai ismeretek frissítése, 

kapcsolatépítés más tagintézményekkel, szakszolgálatokkal. 

MLSZSZ Egyesületi tagság - Józsáné Gombos Katalin - szakmai ismeretek frissítése, 

kapcsolatépítés más tagintézményekkel, szakszolgálatokkal. 

- Gyermekjóléti Szolgálat, 

- Családsegítő Szolgálat, 

- Védőnői Szolgálat, 

- Magyar Vöröskereszt, 

- Fekécs Team Kft., 

- Syngenta Magyarország Kft., 

- Mezőtúri Horgász Egyesület, 

- -KSZC Szakközépiskolája és Kollégiuma. 

 

12.3 Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid összefoglalása 

1. Csete Olga Bencsik Mária 

Bernadett 

Korai fejlesztés óralátogatása. Szakszerű, alapos, 

jó szakmai tudatosság, kellemes, megnyugtató 

légkör jellemző. 

2. Bagdán Kata Bencsik Mária 

Bernadett 

Logopédiai óralátogatás. Kliensközpontú 

kommunikációs stílus, szakmai alaposság, 

rugalmasság, saját eszközhasználat jellemző. 
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3. Szőke Lilla Bencsik Mária 

Bernadett 

SZB tevékenység, alsós tanuló alapvizsgálata. 

Szakmai alaposság, körültekintő hozzáállás, 

megnyugtató légkör, rugalmasság jellemző. 

4. Matló Anna 

Fruzsina 

Bencsik Mária 

Bernadett 

Logopédiai óralátogatás. 

Jól előkészített foglalkozás, kiváló 

kapcsolatteremtő képesség, rugalmasság 

figyelhető meg. Barátságos légkör, meggyőző 

szakmai alaposság, eredeti és egyéni fejlesztő 

eszközök használata jellemző. 

 

13. Eszközök, tesztek, játékok beszerzése a tanév során: 

Pályázati forrásból Fenntartói támogatás / költségvetésből 

óvodai asztalok, székek interaktív tábla 

konferencia székek polcok 

8 tablet WPPSI-IV 

2 laptop WISC-IV 

Okoskocka eszközök WAIS-IV 

 

14. A tanév során beérkezett partneri jelzések:  

Dicséretek, köszönő levelek Reklamációk, probléma 

jelzések 

Szóbeli dicsérő visszajelzések rendszeresen hangzanak el a 

programjainkon. 

 

 

15. Eseménynaptárban szereplő saját tevékenységek megvalósulása:  

Ssz. Idő-

pont 

Program 

megnevezése 

Megvaló-

sult 

(igen /nem) 

Eredményessége, hozadéka a 

szervezet számára 

1. 2018.  

10.08.  

A Mezőtúri 

Tagintézmény korai 

fejlesztés 

programjának, új 

lehetőségeinek 

bemutatása, belső 

tudásmegosztás 

(Karcag, Kunhegyes, 

Fegyvernek, 

Tiszafüred jön)  

igen Szakmai tudás, jó gyakorlat, 

tapasztalatok átvétele. 

2. 2018. 

10.10.  

„Őszülő” 

műhelyfoglalkozás a 

korai fejlesztésben 

részesülőknek 

igen Bevont családok közösségi 

élményének kialakítása, továbbá az 

együttműködés támogatása. 

 

3. 2018.12.

06. 

„Mikulás” 

műhelyfoglalkozás a 

korai fejlesztésben 

részesülőknek 

igen Bevont családok közösségi 

élményének kialakítása. 

4. 2019. 

02.15.  

„Farsangi móka II.” 

műhelyfoglalkozás a 

igen Bevont gyermekek közösségi 

élményének kialakítása, továbbá a 
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korai fejlesztésben 

részesülőknek 

szülő-szakember személyes 

kapcsolatának támogatása. 

 

4. 2019.  

03.06. 

A sikeres előmenetel 

támogatása 

Tematikus 

életvezetési 

tanácsadó 

műhelymunka 

BTMN-es 

középiskolai 

tanulóknak önálló 

életvezetési, 

önismereti, praktikus 

gazdasági 

szempontból. 

Témák: "Mi az a 

rezsi?", "Társas 

kapcsolatok", 

"Hiszem, hogy 

értékes vagy. Sikeres 

tanulói életút 

bemutatása." 

igen Bevont tanulók érzékenyítése a saját 

szakmaválasztás és tudatos 

életvezetés kialakítására, a tanulók 

támogatása. 

 

6. 2019. 

03.27. 

A sikeres előmenetel 

támogatása 

Mire használd a 

tudásod? kreatív 

tevékenységet 

támogató 

műhelymunka a 

korai pályaelhagyás 

megelőzésére (a 

helyi szakiskolások 

bevonása a tematikus 

előadások után a 

fejlesztőeszköz 

készítésbe (asztalos-

fajáték ötletek, 

varrónő-bábkészítés, 

kereskedő-

finommotoros 

fejlesztőeszköz, 

szakács-gyümölcs és 

zöldségből készített 

falatkák készítése). 

igen Bevont tanulók érzékenyítése a saját 

szakmaválasztás és tudatos 

életvezetés kialakítására, a tanulók 

támogatása. 

 

7. 2019. 

04.17.  

„Locsolkodó I.” 

műhelyfoglalkozás a 

korai fejlesztésben 

részesülőknek 

igen Bevont gyermekek közösségi 

élményének kialakítása, továbbá a 

szülő-szakember személyes 

kapcsolatának támogatása. 
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8.  2019. 

04.23. 

A Homoki EGYMI 

látogatása 

nem Ősszel tervezzük az engedélyezett 

éves többletkötelezettség vállalás 

terhére. 

9. 2019. 

04.30. 

„Tavaszoló I.” 

műhelyfoglalkozás a 

korai fejlesztésben 

részesülőknek 

igen Bevont családok tájékozódási 

lehetőségeinek bővítése, a közösségi 

érzés, tehermegosztás támogatása, a 

gyermekek közösségi élményeinek 

bővítése, a társkapcsolatok 

kialakításának segítése, valamint a 

szülő-szakember személyes 

kapcsolatának, az együttműködésnek 

a támogatása. 

11. 2019. 

05.09. 

 A Liget úti EGYMI 

látogatása 

nem Ősszel tervezzük az engedélyezett 

éves többletkötelezettség vállalás 

terhére. 

12. 2019. 

05.24. 

 „Játékos Kavalkád 

I.” 

műhelyfoglalkozás a 

korai fejlesztésben 

részesülőknek 

igen Tagintézményi lehetőségek és 

alternatív terápiás lehetőségek 

bemutatása, tájékoztatás. 

13. 2019.  

06.06. 

 „Vízparty II.” 

műhelyfoglalkozás a 

korai fejlesztésben 

részesülőknek 

igen Bevont családok tájékozódási 

lehetőségeinek bővítése, a közösségi 

érzés, tehermegosztás támogatása, a 

gyermekek közösségi élményeinek 

bővítése, a társkapcsolatok 

kialakításának segítése, valamint a 

szülő-szakember személyes 

kapcsolatának, az együttműködésnek 

a támogatása. 

 

16. Innovációk az intézményben, tagintézményben: 

Innovációs lehetőségünk az EFOP 3.6.1. során van kilátásban a neuro-hidroterápiás szoba, 

illetve a Snoezelen terápiás helyiség kialakításával a korai fejlesztés prevenciós és terápiás 

folyamatának segítése területén. 

 

17. Javaslatok, kérések a következő tanévre: 

Az EFOP 3.6.1. pályázat legtöbb programja megvalósult, ősszel az ezzel kapcsolatos 

tájékoztató fórumokkal kezdődik a tanév. Majd tovább bővülhet a szakmai szolgáltatások köre, 

ha megérkeznek a speciális eszközök. A tagintézményi légkör barátságos, kiegyensúlyozott, 

jók a szakmai és az emberi kapcsolatok tagintézményen belül, amely nélkül sikeres szakmai 

munka, azon belül szakmai fejlődés nehezen valósulhatna meg a kliensek és a magunk 

megelégedésére. A személyi változások egyrészt örömteliek, másrészt folyamatos kihívást 

jelent az ellátás kiegyenlített megszervezésében. További cél a félállás kiegészítése az ügyviteli 

területen, a közfoglalkoztatotti hely valódi státusszá alakításának kérelme, illetve a két  

mezőtúri munkatárs helyben való munkavégzésének igénye, amelyet szakmailag is indokoltnak 

tartok. 
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VI.7 A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény és Újszászi Telephely 

Gleviczky Marianna 

tagintézmény-igazgató 

 

 

 

1. A tagintézmény és telephely személyi feltételeinek leírása: 

Tagintézmény: 

A Tagintézmény személyi feltételeiben az előző évekhez képest nincs lényegi változás. 

A tanév során nem sikerült feltölteni az üres logopédiai álláshelyeket. 

 

Telephely: 

A főigazgató-helyettesi poszt betöltésével 1 fő, az egyetlen pszichológus távozott a telephely 

munkatársai közül. Ebben a tanévben nem sikerült a megüresedett pszichológusi álláshelyet 

betölteni, ezért a nevelési tanácsadás pszichés gondozásába és a szakértői bizottsági 

tevékenység komplex vizsgálataiba a tagintézmény pszichológusai segítettek a 

feladatellátásban. A megbízással és részmunkaidőben dolgozó gyógytestnevelők közül Joó 

Zoltánné nyugdíjba vonult, helyette Rajka Attila lépett be a gyógytestnevelés feladatellátásába 

megbízási szerződés alapján. 

  

2. A tagintézmény és telephely tárgyi feltételeinek leírása: 

Tagintézmény: 

Örömmel értesültünk a tanév során, hogy támogatást nyert a Tagintézmény épületbővítésére 

vonatkozó pályázat.  

Az EFOP3.1.6 pályázatban megérkeztek a fejlesztő és az informatikai eszközök. 

 

Telephely: 

A Telephely jó állapotban lévő épületét és helyiségeit sikerült megóvnunk, további 

dekorációval még otthonosabbá tennünk. Eszköztárunkat, mérőeszközeinket, tesztjeinket 

pályázati forrásból sikerült bővíteni. A mindennapi működés és munkavégzés feltételeinek 

komfortosabbá tételéhez a készpénzes beszerzésekből tudtunk eszközöket vásárolni. 

 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, az eredményesség-mérés alapján: 

3.1 Korai fejlesztés 

Tagintézmény: 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 38 fő, tanácsadásba vont: - fő, (ellátatlan 0  fő) 

Ebből: 

 

 

Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 1 9 9 13 6 

% 2,6 23,7 23,7 34,2 15,8 

 

Szakterületi sikerek: 

Kollégák kreativitásának megindulása- egyre több csoport szervezése, módszertani megújulás 

igényének feléledése 

Belső mentálhigiénés és szupervíziós lehetőség 
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Nehézségek  

Tiflopedagógus hiánya 2018.12.01-től. 

Feszített szobabeosztás 

 

Telephely: 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 4 fő, tanácsadásba vont: a nevelési tanácsadás 

prevenciós tevékenységében jelenik meg a gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás 

összlétszámában, (ellátatlan, várakozó 1 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 2 2 0 0 

% 0% 50% 50% 0% 0% 

 

A diagnózissal és igényjogosultság megállapításával ellátott gyermekek létszáma alacsony, de 

a nevelési tanácsadás keretében megvalósított prevenciós ellátás a korai életszakaszban (9 fő 

ellátott; 1 fő előjegyzett) egyre növekvő tendenciát mutat. Ez annak köszönhető, hogy a 

védőnőkkel és a bölcsődékkel aktív, élő a kapcsolatunk, amint problémát érzékelnek a 

kisgyermekek fejlődésmenetében, azonnal hozzánk irányítják a gyermekeket, családokat.  

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Tagintézmény: 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 314 fő, tanácsadásba vont: 137 fő, (ellátatlan: 586 

fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 1 11 86 104 111 

% 0,3 3,5 27,5 33,2 35,5 

 

Szakterületi sikerek  

Két fő logopédus sikeres minősítő eljáráson esett át, Pedagógus II. fokozatot ért el  

TEAM diagnosztika, TEAM terápia megvalósítása csoportos terápia formájában 

 

Nehézségek  

Ellátás nehézségei – üres logopédusi álláshelyek (5), befejezetlen terápiák. 

A kihelyezett óvodai logopédiai ellátás során a szülőkkel történő kapcsolattartás nehezített. 

Kevés logopédiai óraszám a Tagintézményben. 

Kiégés veszélye. 

 

Telephely: 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 56 fő, tanácsadásba vont: 21 fő, (ellátatlan, 

előjegyzett 53 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 3 13 20 20 

% 0 % 5,36 % 23,22 % 35,71 % 35,71 % 
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A logopédiai terápiákat támogató, kiegészítő pályázati programokat pozitív visszajelzésekkel 

ismerték el a partnerintézmények dolgozói és vezetői, illetve a szülők és résztvevő gyermekek. 

A Székhelyintézmény pályázatában eredményesen vett részt Szabó Katalin kolléganőnk, mely 

2019. januártól 2019. június közepéig tartott. Az ambuláns tanácsadások magas száma a 

megkésett beszédfejlődés és a fejlődési diszfázia kapcsán a 3 éves korúak kötelező szűréséből 

és a bölcsődékkel kialakított élő, aktív, hatékony együttműködésekből adódnak. Nehézséget 

jelent továbbra is a helyszíni logopédiai ellátásból adódó eszközszállítás megoldása. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

Tagintézmény: 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 459 fő, tanácsadásba vont: 213 

fő, (ellátatlan 17 fő) 

Ebből pszichológiai gondozás: 246 fő 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 2 23 64 81 76 

% 0,8 9,4 26 32,9 30,9 

 

Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 213 fő 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 1 6 37 42 127 

% 0,5 2,8 17,4 19,7 59,6 

 

Szakterületi sikerek:  

A pályázati programok sikeres és eredményes megvalósulása és a képzéseken való részvétel. 

Az egész tanéven át végzett fejlesztés eredményének hatékonysága megmutatkozik, a gyerekek 

állapota javarészt tünetmentessé vált.  

Folyamatos lehetőség a személyes és szakmai rugalmasság, reziliencia fejlesztésére.  

Szakmai siker a kliensektől kapott pozitív visszajelzések.  

A szülők többsége motivált a változásra, változtatásra, ehhez partnerséget vállalnak. Egyre több 

szülő érti meg, hogy a pozitív irányú elmozduláshoz szükség van az együttműködésükre, 

aktivitásukra, hisz nem a szakember „változtatja meg” a gyermekeket. 

 

Nehézségek: 

Az év közben kezdett, így nem egész tanévben végzett fejlesztések eredményességének 

hatékonysága többnyire csak részleges javulást eredményezett. 

A „küldött” kliensek esetében a lemorzsolódás jelent problémát. Ha a szülő nem motivált, netán 

ellenérdekelt, akkor nem hozza el a gyermeket az egyeztetett időpontra.  

A tanév során sok plusz feladat adódott, illetve az újabbról újabb adminisztráció jelent 

folyamatos terhet, nehézséget.  

Egyre komplexebb, nehezebb esetek gyűrűznek be az ellátásba. Különösen megterhelő a 

bonyolult válással kapcsolatos, összetett családi problémák kezelése, amire a leghatékonyabb a 

mediáció vagy a családterápia lenne. Több esetben is tanúként idéztek be kollégákat 

rendőrségre vagy bíróságra. Az utóbbi időszakot beárnyékolja a vezető személyét érintő 

bizonytalanságok (ki és mi várható az új tanév kezdésére). 
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A szobahiány minimális mozgásteret enged a változtatásokhoz, illetve a szoros „szobaváltás” 

nem teszi lehetővé, hogy az adminisztrációs munkákat az eseteket követően elrendezzük, 

dokumentáljuk. Szakemberhiány – sok, jó szakember elmegy és kevés új kolléga érkezik.  

 

Telephely: 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 128 fő, tanácsadásba vont: 0 

fő, (ellátatlan - előjegyzett 4 fő) 

Ebből pszichológiai gondozás: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 0 0 0 

% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 15 63 22 28 

% 0 % 11,72 % 49,22 % 17,18 % 21,88 % 

 

A pszichés gondozás és a pszichológiai tanácsadás a telephelyen jelenleg megoldatlan. A 

nevelési tanácsadást igénylő, pszichológusi segítséget kérő gyermekeket, családokat a Szolnoki 

Tagintézményhez irányítjuk, ahol megkapják a szükséges ellátást. A gyógypedagógiai és 

fejlesztőpedagógiai feladatellátásban csoportos formában végzünk óvoda- és iskolaelőkészítést, 

képességfejlesztést és állatasszisztált terápiát. Súlyosabb esetekben és a BTMN tanulók 

ellátásában az egyéni ellátás formáit is alkalmazzuk. Rendszeresek a szülőkonzultációk az 

ellátás hatékonyságának növelésére, több alkalommal volt szükség pedagóguskonzultációra is 

a problémák megoldásában. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

Tagintézmény: 

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 38 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Nincs még kiforrott protokoll, eljárás.  

Nagyon sok szervezést és egyéb munkaórát igényel (pl. javítás), jóval a napi munkaidőn felül. 

 

Telephely: 

A tehetségazonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 0 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Pszichológus hiányában ezen feladat ellátása ebben a tanévben szünetelt, igény a 

tehetségazonosításra és –gondozásra nem érkezett telephelyünkhöz. 

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat  

Tagintézmény: 

Ebből típusonként: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 638 fő, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

IÉV Egyé

b 

Fő 237 15 356 1 29 0 
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% 37,1 2,4 55,8 0,2 4,5 0 

 

Ebből eredmény szerint: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 638 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább Megyei 

SZB 

BTMN Tan. 

gyengeség 

Ép Egyéb 

Fő 86 414 3 75 60 

 

% 13,4 65 0,5 11,7 9,4 

 

Szakterületi sikerek  

 szakmai együttgondolkodás, egymás segítése, belső tudásátadás megvalósulása a SZB 

munkacsoporton belül 

 KSZB vizsgálatok megnövekedése 

 kollégák rugalmassága, segítőkészsége (sze. szabadság visszaírása) 

 a MÉM mérés eredményei alapján a szülők magas elégedettsége (jó színvonalú 

munkavégzés, tájékoztatás, együttműködés) 

 

Nehézség: 

 év elején nem tervezett kieső óraszámok, vizsgálatok többszöri újratervezése (képzés 

miatti gyakori távollét, pályázati programokra való delegálás; egyéb) 

 tanév közben érkező új kolléga (folyamatos, intenzív szakmai segítségadást igényel) 

 eljárásrend tanév közben történő módosulása (pl. IÉV) 

 munkaeszközök tartalékának hiánya (IÉV, pszichológiai vizsgálatok jegyzőkönyvei) 

 nagy létszámú kolléga a szb tevékenységben, de változó munkarendben 

 SZB titkársági adminisztrátor tanulás miatti (illetve gyp. asszisztens szabadság miatti) 

gyakori távolléte (megnövekedett munkateher, gyakoribb hibázás) 

 SZB iktatóprogram hiánya 

 Szerver hiánya (SZB elektronikus iratok elérési útjának bonyolultsága) 

 

Telephely: 

Ebből típusonként: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 96 fő, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

IÉV  Egyé

b 

Fő 19 10 55 11 1 0 

% 19,79 % 10,42 % 57,29 % 11,46 % 1,04 % 0 % 

 

Ebből eredmény szerint: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 96 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább Megyei 

SZB 

BTMN Tan. 

gyengeség 

Ép Egyéb 

Fő 5 80 0 9 2 

% 5,21 % 83,33 % 0 % 9, 38 % 2,08 % 
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A pszichológus kolléganő távozásával, álláshelyének betöltetlensége miatt komplex 

vizsgálatokat nem tudtunk ebben a tanévben végezni. Az alapvizsgálatoknál és a közigazgatási 

hatósági eljárás keretében, illetve szülői kérésre lefolytatott vizsgálatok esetében a Szolnoki 

Tagintézmény segített a vizsgálatok elvégzésében, ez 23 alkalommal fordult elő a tanév során. 

 

4. Gyógytestnevelés: 

Tagintézmény: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 1012 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Ebből: (737 fő  értékelésének adatai) 

 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 9 39 118 160 411 

% 1,2 5,3 16 21,7 55,8 

 

Szakterületi sikerek : 

 képzett szakemberállomány,  

 javuló adminisztráció. 

 

Nehézségek:  

 tornaterem, tornaszoba (eszköz) hiánya jellemző néhány esetben, de javuló feltételekkel;  

 tanuszoda kedvezőtlen beosztása miatt nehezen tervezhetők a vizes foglalkozások. 

 A Liget Úti EGYMI tanulói ellátottak, de kevesebb óraszámban. kb. 5 óra/hét hiányzik. 

 

Telephely: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 59 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 2 7 15 35 

% 0 % 3,39 % 11,86 % 25,42 % 59,33 % 

 

Példaértékű a két megbízással dolgozó fiatal gyógytestnevelő szakmai hozzáállása és 

adminisztrációs fegyelme, élenjárnak az INyR adatbevitellel, precízen, pontosan 

dokumentálják külsős szakemberekként szakszolgálati feladatellátásukat. 

 

5. Óvoda- és iskolapszichológiai koordináció:  

Tagintézmény: 

A járási óvoda- és iskolapszichológiai koordináció heti óraszáma: 13 óra 

Koordinált óvoda-és iskolapszichológus kollégák száma: 10 fő 

Bevont pedagógus: 19 fő (9 fő intézményvezető vagy igazgató-helyettes, 10 fő pedagógus) 

Szülő/gyám: 21 fő 

Gyerek/tanuló: 32 fő (Kassai Úti Magyar- Angol Két Tanítási nyelvű Általános Iskola – 3. 

osztály) 

Egyéb szakember (szociális szférában vagy egészségügyben dolgozó, bűnmegelőzési 

tanácsadó, iskolarendőr): 10 fő 

Folyamatos a kapcsolattartás a Módszertani Bázis vezetőjével. 
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A koordinációs tevékenységek közül elsődleges a nevelési-oktatási intézményekben 

alkalmazott óvoda-és iskolapszichológusok szakmai munkájának koordinálása, segítése. A 

jogszabályi előírásoknak megfelelően havi rendszerességgel (alkalmanként 2-3 óra) tartunk 

óvoda- és iskolapszichológiai szakmai teamet, a köztes időszakban pedig igény szerint 

konzultálok a kollégákkal. Rendszeresen megkeresnek egy-egy szakmai kérdéssel 

kapcsolatosan, vagy eset megbeszélésével (különösen akkor, ha az esetet tovább kell küldeni 

akár a szakszolgálathoz, akár az egészségügyi ellátó rendszerbe). Mindezek mellett állandó az 

online kapcsolattartás, ahol lehetőség van szakmai anyagokat eljuttatni, illetve fontos 

információkat megosztani. Ezeken kívül szakmai ismereteink bővítésére valamint szakmai 

kapcsolataink építésre is kiváló alkalmak, a pályázati keretben megvalósuló NT-IP találkozási 

pontok körében szervezett programok. 

Jelzés alapján kapcsolatot tartok azon iskolák intézményvezetőivel/igazgató-helyetteseivel, 

ahol nem dolgozik iskolapszichológus, viszont olyan probléma merül fel, amely 

iskolapszichológiai beavatkozást, ellátást igényel. Ezek az alkalmak többnyire 

krízisintervenciót, esetmegbeszélést illetve egy-egy osztályközösséggel való csoportmunkát 

jelentenek. 

Ezen felül, mint híd-szerepben, folyamatos a kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal és 

Központtal, azok vezetőivel, szakembereivel, továbbá más területek (EÜ, bűnmegelőzés stb.) 

szakembereivel.  

 

Telephely: 

Az Újszászi Telephelyen nem valósul meg ezen feladatellátás. 

 

6. Egyéb tevékenységek: 

6.1 Saját, tagintézményi és telephelyi pályázati programok  

Tagintézmény: 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló

-sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Ölelj át! 

félnapos 

rendezvény 

2018.09.12. pedagógusok, 

pszichológus

ok, 

mozgásterape

uták 

Angyal 

Anita 

Bogdán 

Evelin 

Szórád 

Zoltánné 

Muszkal

ay 

Hedvig 

Tóth 

Lászlóné 

Varga 

Judit 

30 A visszajelzések 

alapján nagyon 

sikeres volt a 

rendezvény, 

hasznosnak 

ítélték meg a 

résztvevők. 

2. IP-NT 

Műhely 

2018.09.24. 

2018.11.15. 

2019.02.11. 

2019.05.20. 

pszichológus

ok 

Szabó 

Anita 

Hegedűs 

Zsuzsa 

46 A 

műhelyfoglalko

zás rendkívül 

hasznos a 

különböző 
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V. Szabó 

Tünde 

területen 

dolgozó 

pszichológusok 

munkájának 

összehangolásáh

oz. 

3. Tapasztalatcs

ere  

2018.09.25. tagintézmény 

dolgozói 

Dr. 

Pásztorn

é Parádi 

Emőke 

Turóczi 

Béláné 

45 A 

tapasztalatcsere 

lehetőséget 

biztosított más 

megyében 

működő 

szakszolgálat 

megismerésére, 

tapasztalataink 

megosztására. 

4. Áldás vagy 

Átok -

előadássoroz

at 

2018.10.17.

-

2018.12.05. 

2019.04.24.

-

2019.06.05. 

szülők, 

nagyszülők 

Muszkal

ay 

Hedvig 

Salánkin

é Szilvás 

Anett 

Bogdán 

Evelin 

48 Az 

előadássorozat 

segítséget 

nyújtott a 

szülőknek a 

tehetséges 

gyermekek 

neveléséhez, a 

tehetség 

értelmezéséhez. 

 

5. Ágazatközi 

kerekasztal 

2018.11.28.

-

2018.11.29. 

2019.03.20.

-

2019.03.21. 

2019.05.08.

-

2019.05.09. 

egészségügyi, 

szociális, 

oktatási 

hatósági, 

civilszférába

n dolgozók 

Gleviczk

y 

Mariann

a 

Dr. 

Pásztorn

é Parádi 

Emőke 

Bogdán 

Evelin 

Szabó 

Anita 

Nieberln

é Sági 

Móbnika 

Horváth 

Csilla 

Baloghn

é 

Bencsik 

Izabella 

115 A négy 

helyszínen zajló 

ágazatközi 

megbeszélések 

segítették a 

különböző 

professziók 

együttgondolko

dásának, hosszú 

távon 

együttműködésé

nek kialakítását. 
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6. Tanításról-

tanulásról 

másképp 

tréning 

2019.06.24-

26. 

2019.08.05.

-07. 

pedagógusok Gleviczk

y 

Mariann

a 

Dr. 

Pásztorn

é Parádi 

Emőke 

Horváth 

Csilla 

Szabó 

Anita 

V. Szabó 

Tünde 

16 Az intenzív 

tréningek 

egyrészt a 

többségi 

intézményekben 

dolgozó 

pedagógusok 

ismereteit 

gazdagította, 

szemléletét 

formálta, 

másrészt a 

későbbiekben 

hasznosuló 

együttműködésé

k kialakítását 

segíti. 

 

7. önismereti 

csoport 

2018.10.11.

-

2018.12.06. 

2019.02.18.

-

2019.06.03. 

kamaszok Horváth 

Csilla 

Debrecze

niné 

Simon 

Mariann

a 

Szabó 

Anita 

Laczó 

Ildikó 

V. Szabó 

Tünde 

24 Az önismereti 

csoport első 

turnusa egy 

általános 

iskolában, a 

másik a 

kollégiumban 

valósult meg. A 

csoportokban 

résztvevő diákok 

személyiségfejlő

dését, kortárs 

csoportba való 

beilleszkedését 

segítette elő. 

 

8. szülőcsoport 2018.10.01.

-

2018.12.17. 

2019.01.11.

-

2019.03.29. 

szülők Baloghn

é 

Bencsik 

Izabella 

Horváth 

Csilla 

Varga 

Judit 

Szórád 

Zoltánné 

44 A 

szülőcsoportok 

nagyon 

hasznosnak 

bizonyultak, 

mivel 

elősegítették a 

későbbiekben 

önsegítő 

csoportok 

alakulását. 
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Telephely: 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. A szakmai 

kapcsolat 

erősítésére 

szakszolgálat

i feladatok, 

kompetencia

körök 

tisztázását, a 

szakértői 

vélemények 

tartalmának 

értelmezését, 

megismerését 

szolgáló 

műhelymunk

ák (4 

alkalom) 

Szászberekbe

n az általános 

iskolában 

2018. 

szeptember 

19. (1 -2.) 

és 

2018. 

október 10. 

(3 – 4.) 

Szászbere

ki Kolping 

Katolikus 

Általános 

Iskola 

tantestület

e 

a telephely 

szakalkal

mazottai 

31 fő erősödő szakmai 

kapcsolat, 

aktívabb, 

hatékonyabb 

párbeszéd a 

partnerintézmén

y dolgozóival 

2. Szakmai 

délután – a 

partnerintézm

ények 

vezetőinek; 

ismeretek 

bővítése a 

szakszolgálat

i ellátásról, 

változásokról 

2018. 

szeptember 

25. 

a 

partnerinté

zmények 

vezetői 

a telephely 

szakalkal

mazottai 

18 fő erősödő szakmai 

kapcsolatok, 

hatékonyabb 

párbeszéd a 

partnerintézmén

yekkel, a 

vezetők 

ismereteinek 

bővítése a 

szakszolgálati 

ellátó 

rendszerről 

3. Ötalkalmas 

prevenciós 

szülőklub a 

bölcsődében 

a gyereki 

fejlődés 

állomásainak 

(3 éves korig) 

bemutatásáva

l játékos 

formában 

2018. 

október 19. 

(1 – 2.); 

2018. 

október 26. 

(3 – 4.) 

és 

2018. 

november 

09. (5.) 

a 

zagyvarék

asi 

bölcsődéb

e járó 

kisgyerme

kek szülei, 

gondozói 

Bogdán 

Evelin, 

Nagyidain

é Sipos 

Nikolett és 

Seller 

Gabriella 

57 fő erősödő szakmai 

kapcsolat, 

aktívabb, 

hatékonyabb 

párbeszéd a 

partnerintézmén

y dolgozóival, a 

gyermekek 

szüleivel 
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saját élményű 

tapasztalással 

4. Szakértői 

bizottsági 

tevékenység 

és nevelési 

tanácsadás 

keretében 

végzett 

fejlesztéshez 

kapcsolódóan 

módszertani 

segédlet 

kidolgozása 

az 

iskolaérettség 

témakörében 

2018. 

december 

31-ig 

pedagógus

ok, szülők 

Korpásné 

Bakos 

Valéria és 

Szabó 

Katalin 

nem 

releván

s 

módszertani 

segédlet 

kidolgozása 

pedagógusok és 

szülők számára, 

az iskolaérettség 

elérésének 

megértetése, 

megsegítése 

otthoni és óvodai 

feladatokkal 

5. Tízalkalmas 

preventív 

beszédészlelé

si, 

beszédértési 

program 

logopédiai 

feladatellátás 

kapcsán 

Zagyvarékas

on, az 

óvodában (10 

alkalom) 

2019. január 

23. (1 – 2.); 

2019. január 

30. (3 – 4.); 

2019. 

február 06. 

(5 – 6.); 

2019. 

február 13. 

(7 – 8.); 

2019. 

február 20. 

(9 – 10.) 

a 

Zagyvarék

asi 

Égszínkék 

Óvoda 

nagycsopo

rtosai, 

szülei és 

óvónői 

Korpásné 

Bakos 

Valéria és 

Szabó 

Katalin 

31 fő az 

iskolakészültség 

egyik 

legfontosabb 

elemének 

fejlesztése a 

nagycsoportoso

k körében, a 

szülők és az 

óvónők 

érzékenyítése a 

feladat 

fontosságára, 

játékok 

bemutatása 

6. Családi 

délelőtt - 

korai 

fejlesztésben 

részesülő 

gyermekek és 

családjaik 

inklúziót 

erősítő 

farsangi 

rendezvénye 

négy lábú 

segítővel 

2019. 

február 27. 

a helyi 

bölcsődéb

e járó 

gyermeke

k és 

szüleik, 

kisgyerme

knevelőik 

Nagyidain

é Sipos 

Nikolett, 

Seller 

Gabriella 

és Zana 

Ágnes 

62 fő sikeres 

indikátorrendezv

ény 

megvalósítása a 

helyi 

bölcsődében 

7. Nyolcalkalm

as 

tanulásmódsz

ertani 

2019. 

március 04. 

(1 – 2.); 

a 

Zagyvarék

asi 

Damjanics

Korpásné 

Bakos 

Valéria és 

30 fő sikeres 

tanulásmódszert

ani tréning 

megvalósítása, a 
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program 

nevelési 

tanácsadás 

feladatellátás 

kapcsán 

Zagyvarékas

on 

2019. 

március 11. 

(3 – 4.); 

2019. 

március 18. 

(5 – 6.); 

2019. 

március 25. 

(7 -8.) 

h János 

Általános 

Iskola első 

évfolyamo

s tanulói és 

tanítóik 

Szabó 

Katalin 

pedagógusok 

érzékenyítése a 

módszerre, a 

hatékony 

differenciálás 

lehetőségeinek 

megismertetése 

 9. Hatalkalmas 

tanulásmódsz

ertani 

program 

nevelési 

tanácsadás 

feladatellátás 

kapcsán 

Újszászon (2 

x 45 perc) a 

sikeres 

végzettség 

megszerzése 

érdekében 

2019. április 

03. (1 – 2.); 

2019. április 

10. (3 – 4.); 

2019. április 

17. (5 -6.) 

SzMSzC 

Rózsa 

Imre 

Középisko

lája és 

Kollégium

a 9.D 

osztálya és 

osztályfőn

őke, 

pedagógus

ai 

Bogdán 

Evelin és 

Nagyidain

é Sipos 

Nikolett 

22 fő sikeres 

tanulásmódszert

ani tréning 

megvalósítása, a 

pedagógusok 

érzékenyítése a 

módszerre, a 

hatékony 

differenciálás 

lehetőségeinek 

megismertetése 

10. Ki a legény? 

– mozgásos, 

műveltségi és 

kreatív 

versenyfelada

tok a 

középiskolás

oknak a 

sikeres 

előmenetel, a 

tudás 

értékének 

érzékenyítésé

re, 

állatasszisztál

t versengés a 

tanulási kedv 

újraélesztésér

e 

2019. június 

14. 

SzMSzC 

Rózsa 

Imre 

Középisko

lája és 

Kollégium

a 9. 

évfolyamo

s tanulói és 

pedagógus

ai 

Bogdán 

Evelin, 

Nagyidain

é Sipos 

Nikolett, 

Seller 

Gabriella 

és Zana 

Ágnes 

31 fő sikeres 

indikátorrendezv

ény 

megvalósítása a 

helyi 

középiskolában 

11. Családi 

délelőtt az 

ellátásunkban 

lévő 

gyerekeknek 

és szüleiknek 

kézműves és 

2019. július 

05. 

az 

ellátásunk

ban lévő 

gyerekekn

ek és 

szüleiknek 

Bogdán 

Evelin, 

Nagyidain

é Sipos 

Nikolett, 

Seller 

Gabriella 

 64 fő sikeres 

indikátorrendezv

ény 

megvalósítása az 

Újszászi 

Telephelyen 
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fejlesztő, 

érdeklődést, 

tanulási 

kedvet erősítő 

programokka

l, négylábú 

segítővel 

és Zana 

Ágnes 

12. Négy lábon a 

sikeres 

tanulásért 

minden 

korosztályna

k – egész 

napos 

rendezvény, 

bemutató 

állatasszisztál

t terápiákból, 

kutyasimogat

ással (a 

tanulási kedv 

felkeltésére, 

megtartására) 

2019. július 

12. 

az 

ellátásunk

ban lévő 

gyerekekn

ek és 

szüleiknek 

Bogdán 

Evelin, 

Nagyidain

é Sipos 

Nikolett, 

Seller 

Gabriella 

és Zana 

Ágnes 

 36 fő sikeres 

indikátorrendezv

ény 

megvalósítása az 

Újszászi 

Telephelyen 

 

6.2 Tagintézményi és telephelyi saját programok felsorolása 

Tagintézmény: 

Ssz. Rendez-

vény neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt

-

vevők 

létszá

- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Tökfaragó 

verseny 

2018.10. hó gyermekek, 

tanulók 

Madarász 

Réka 

23 Nagyon sikeres 

rendezvény volt, 

a gyermekek 

igen kreatívak 

voltak. 

2. Tagintézmé

nyi 

karácsony 

2018.12.18. tagintézmény

i és telephelyi 

dolgozók 

Gleviczky 

Marianna 

Dr. 

Pásztorné 

Parádi 

Emőke 

Bogdán 

Evelin 

Szabó 

Anita 

Rózsa 

Józsefné 

47 Tagintézményi 

nap keretében 

szervezett ünnep 

a kollégák 

visszajelzései 

alapján sikeres 

volt, az elmúlt 

években már 

hagyománnyá 

alakult. 
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Nieberlné 

Sági 

Mónika 

Turóczi 

Béláné 

és minden 

kolléga 

3. Tagintézmé

nyi 

Pedagógus 

Nap 

2019.06.18. tagintézmény

i dolgozók, 

nyugdíjasok 

Gleviczky 

Marianna 

Dr. 

Pásztorné 

Parádi 

Emőke 

Turóczi 

Béláné és 

minden 

kolléga 

 

49 Tagintézményi 

nap keretében 

átadtuk a Diána 

Díjat, a P.P.A. 

Díjat, a V. B. K. 

Díjat, az Ízisz 

Díjat 

 

Telephely: 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Szülők 

akadémiája 

az Újszászi 

Telephely 

munkatársain

ak 

közreműködé

sével 

2018. 

október 16. 

és 

2018. 

november 

06. 

a 

zagyvarék

asi 

bölcsődéb

e járó 

kisgyerme

kek szülei 

Bogdán 

Evelin, 

Nagyidain

é Sipos 

Nikolett, 

Seller 

Gabriella 

13 fő kapcsolatépítés a 

zagyvarékasi 

bölcsődével, az 

együttműködése

k megerősítése, 

a szülők 

„tréningje” a 

kompetens 

szülővé válás 

érdekében 

2. A kompetens 

szülővé válás 

segítése – 

technikák 

ismertetése 

2018. 

november 

13. 

telephelyi 

team 

telephelyi 

team 

Seller 

Gabriella 

vezetéséve

l 

6 fő belső 

továbbképzéssel 

a szülőkkel 

bánás 

differenciáltabbá 

tétele 

3. Adventi 

délután és 

karácsonyelő 

2018. 

december 

15. 

telephelyi 

team 

kiegészülv

e a 

nyugdíjas 

és a 

bedolgozó 

telephelyi 

team 

Bogdán 

Evelin 

vezetéséve

l 

10 fő közös ünneplés, 

közösségi 

ajándékok 

átadása a 

kollégáktól a 

kollégáknak, 

csapatépítés 
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munkatárs

ainkkal 

4. A 

fejlesztőpeda

gógus helye a 

szakszolgálat

i rendszerben 

2019. január 

22. 

telephelyi 

team 

telephelyi 

team 

Korpásné 

Bakos 

Valéria 

vezetéséve

l 

6 fő belső 

továbbképzéssel 

a 

fejlesztőpedagóg

usi munka 

érzékenyítése 

5. A 

szakszolgálat 

a gyakornok 

szemével 

2019. 

február 26. 

telephelyi 

team 

telephelyi 

team 

Nagyidain

é Sipos 

Nikolett 

vezetéséve

l 

5 fő a gyakornok 

beszámolója a 

beilleszkedésről, 

a szakszolgálati 

munka 

tapasztalatairól, 

visszajelzés a 

befogadó 

közösségnek 

6. A telephelyi 

játékgyűjtem

ény folytatása 

– a 

köznevelésbe

n résztvevők 

fejlesztéséhez 

2019. 

március 19.  

telephelyi 

team, 

partnerinté

zmények 

pedagóusa

i, szülők, 

nevelők 

műhelymu

nka Szabó 

Katalin 

vezetéséve

l 

5 fő a tavaly 

elkezdett 

játékgyűjtemény 

folytatása, 

összeállítása 

játékismertetése

kkel, 

leírásokkal, a 

fejleszthető 

részképességek 

megnevezésével 

7. A logopédiai 

minősítés és 

szempontjai 

2019. 

március 05. 

telephelyi 

team 

telephelyi 

team 

Szabó 

Katalin 

vezetéséve

l 

6 fő belső 

tudásmegosztás 

a logopédiai 

munka 

eredményességé

nek értékeléséről 

8. A terápiás 

kutya 

kiképzése 

2019. április 

02. 

telephelyi 

team 

telephelyi 

team 

Seller 

Gabriella 

vezetéséve

l 

6 fő belső 

tudásmegosztás 

kollégánk 

frissen szerzett 

ismereteiből, 

gyakorlati 

tudásából 

9. Az 

állatasszisztál

t terápia helye 

a 

szakszolgálat

i 

2019. április 

12. 

pedagógus

ok, szülők 

a 

Szakszolg

álatok hete 

rendezvén

bemutató 

foglalkozá

sok Seller 

Gabriella 

és 

Nagyidain

27 fő az alternatív 

terápiák 

helyének 

kijelölése, a 

szakszolgálati 

terápiás paletta 
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ellátórendsze

rben 

ysorozat 

telephelyi 

nyílt 

foglalkozá

sai 

é Sipos 

Nikolett 

vezetéséve

l a 

tehetséggo

ndozás és 

a 

képességfe

jlesztés 

támogatás

ára 

szélesítésének 

lehetőségei, a 

kettős 

csoportvezetés 

gyakorlata 

10. Vers- és 

mesemondáss

al a szép 

magyar 

beszédért – 

nyelvőrző és 

szépkiejtési 

verseny 

2019. április 

16. 

a helyi 

középiskol

a tanulói 

telephelyi 

team 

Bogdán 

Evelin és 

Szabó 

Katalin 

vezetéséve

l 

26 fő Örkény István 

emlékének 

szentelt 

középiskolás 

versengés 

megvalósítása a 

szép beszéd és a 

nyelvőrzés 

célzatával, 

értékes díjakkal, 

jutalmakkal 

11. A BTMN 

tanulók 

bemeneti/kim

eneti mérései 

és értékelése 

2019. május 

07. 

telephelyi 

team 

telephelyi 

team 

Korpásné 

Bakos 

Valéria 

vezetéséve

l 

5 fő belső 

tudásmegosztás 

a 

fejlesztőpedagóg

usi értékelésről, 

az új 

értékelőlapok 

bemutatása 

12. Családi nap – 

szülőszerep- 

és 

kompetenciae

rősítés 

2019. május 

28. 

ellátottain

k és 

családjaik 

telephelyi 

team 

Korpásné 

Bakos 

Valéria 

vezetéséve

l 

12 fő Játékos 

kavalkád, 

sokoldalú 

vetélkedés, 

kézműveskedés 

értékes 

jutalmakkal 

13. Az egyéni és 

a csoportos 

korai 

fejlesztés 

gyakorlata a 

helyi 

bölcsődében 

2019. június 

11. 

telephelyi 

team 

telephelyi 

team 

Nagyidain

é Sipos 

Nikolett 

vezetéséve

l 

5 fő  beszámoló a 

bölcsődében 

folyó prevenciós 

ellátás 

megvalósításáró

l, helyi 

gyakorlatáról 

14. Évzárás 2019. június 

18. 

telephelyi 

team 

telephelyi 

team 

Bogdán 

Evelin 

vezetéséve

6 fő az éves munka 

értékelése, 

sikereink, 

nehézségeink 

számbavétele, az 
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l, 

kiegészülv

e Csibi 

Enikő 

főigazgató

val 

erőfeszítések, a 

helytállás 

méltatása a 

pályázati és 

egyéb 

rendezvényeink 

megvalósításába

n 

 

7. Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel:  

Tagintézmény: 

Több alkalommal vettek részt a kollégák esetmegbeszélésen (Gyermekjóléti Szolgálat, 

Családsegítő szervezésében). Szabó Anita iskolapszichológiai koordinátor a IP Módszertani 

Bázis rendezvényein, valamint több pszichológus kollégával a Tankerületi Központ által 

szervezett szupervízión vettek részt.  

A rendezvények hozzájárultak a területi együttműködések tovább mélyítéséhez, a szakmai 

kompetenciák erősítéséhez. 

 

Telephely: 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény 

haszna 

1. Meeting 

tudásmegosztással: 

Tagintézményi INYR-

képzés 

2018. 

október 02. 

a tagintézmény és a 

telephely dolgozói 

az INyR 

újdonságainak 

megismerése 

2. Konferencia az 

együttnevelésről 

2018. 

november 

20. 

Seller Gabriella 

Korpásné Bakos 

Valéria 

Az integráció 

létjogosultságána

k igazolása, a 

modern 

gyermekpszichiát

riai diagnosztika 

megismerése 

3. A Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

jótékonysági karácsonyi 

ünnepségének támogatása 

és részvétel 

2018. 

december 

13. 

Bogdán Evelin 

Zana Ágnes 

közös ünneplés, 

felajánlások a 

telephely 

dolgozóitól a 

rászorulók részére 

4. EFOP 3.1.6 – Pályázati 

projektértekezlet, IKT 

eszközök ünnepélyes 

átadása 

2018. 

december 

17. 

Bogdán Evelin a beszerzett 

eszközök átvétele 

5. Tagintézményi karácsony 

szakmai nap keretében 

2018. 

december 

18. 

a tagintézmény és 

telephely dolgozói 

közös ünneplés a 

tagintézmény 

dolgozóival, 

csapatépítés 
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6. Nevelési tanácsadás 

munkaközösség szakmai 

napja – előadás az ADHD 

terápiás lehetőségeiről 

2019. május 

15. 

Seller Gabriella a meghívott 

előadó és 

alapítványa 

munkájának 

megismerése 

7. „Világunk virága” 

Konferencia a sajátos 

nevelési igényű és a 

beilleszkedési, a tanulási, 

magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók 

tehetségfejlesztéséről 

2019. május 

21. 

Bogdán Evelin 

Korpásné Bakos 

Valéria 

Szabó Katalin 

a 

tehetséggondozás 

gyakorlati 

tapasztalatainak, 

mintáinak 

megismerése 

8. Korai fejlesztés 

munkaközösség szakmai 

napja – látogatás 

Tiszafüredre és Poroszlóra 

2019. május 

23. 

Nagyidainé Sipos 

Nikolett 

szakmai 

tapasztalatcsere, a 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

gyakorlatának 

megismerése 

9. Gyermeknapi kerti parti a 

bölcsődében, Újszászon 

2019. május 

31. 

Nagyidainé Sipos 

Nikolett 

Seller Gabriella 

kapcsolatok 

erősítése, 

felajánlás a 

gyermeknapi 

rendezvény 

színvonalának 

emeléséhez 

10. Városi pedagógusnap - 

Újszász 

2019. június 

03. 

a telephely minden 

dolgozója 

hagyományőrzés, 

hagyományápolás

, közös ünneplés 

Újszász város 

pedagógusaival 

 

8. Tagintézmény és telephely továbbtanulóinak felsorolása: 

Tagintézmény: 

Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve 

Képzés típusa Képző 

intézmény 

Évfolyam 

1. Koczok Ágnes közoktatásvezető 

szakvizsgás képzés 

Szolnok, 

BME 

2. 

2. Laczó Ildikó tanácsadó 

szakpszichológus képzés 

Budapest, 

ELTE 

1. 

3. Rózsa Józsefné közoktatásvezető 

szakvizsgás képzés 

Szolnok, 

BME 

2. 

4. Szekeres Julianna Mentálhigiénés 

szakvizsgás képzés 

Debrecen, 

DE 

1. 

 

Telephely: Nem volt továbbtanuló kolléga a tanévben. 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 197 

 
 

9. Tagintézmény és telephely munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott 

továbbképzései: 

Tagintézmény: 

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa Képző 

intézmény 

Képzés 

időintervalluma 

1. Angyal Anita, 

Tóth Lászlóné, 

Muszkalay Hedvig 

Autizmussal élő 

gyermekek célzott 

pedagógiai ellátásának 

elméleti és gyakorlati 

alapjai 

Autizmus 

Alapítvány 

2018.11.12-13. 

2018.11.30. 

2018.12.06. 

2. Tóth Lászlóné, 

Muszkalay Hedvig 

Autizmussal élő 

gyermekek szociális és 

kommunikációs 

készségeinek fejlesztése 

Autizmus 

Alapítvány 

2019.05.13-17. 

3. Szilvás Anett, 

Hegedűs Zsuzsa, 

Laczó Ildikó, 

Bereczné Szabó 

Ágota, Szabó 

Anita, Horváth 

Csilla 

I.Alapok: a Világjáték 

alkalmazása a 

pszichodiagnosztikában és 

felhasználása a 

pszichoterápiában 

MIPE 2018.09.15.22. 

2018.10.06. 

2018.11.17. 

2018.12.08. 

2019.01.05. 

4. Gleviczky 

Marianna 

Felkészítés a nyelvlökéses 

nyelés logopédiai 

terápiájának végzésére 

Demoszthenész 

Egyesület 

2018.11.16-17. 

2018.11.23-24. 

2018.12.08. 

2019.01.12. 

5. Debreczeniné 

Simon Marianna 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

Alapozó terápia: Módszer 

a gyermeki idegrendszer 

mozgásos érzékszervi 

fejlesztésére 

Alapozó 

terápiák 

Alapítvány 

2019.06.17.-

2019.07.05. 

6. Salánkiné Szilvás 

Anett 

V.Szabó Tünde 

WPPSI-IV képzés OS Hungary 2019. 02. 08. 

 

Telephely: 

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés 

típusa 

Képző 

intézmény 

Képzés időintervalluma 

1. Felkészítő tanfolyam 

a Mesezene program 

óvodai 

alkalmazására 

15 órás 

pedagógus 

továbbképzés 

Kollektív 

Kommunikációs 

Stúdió 

2040 Budaörs 

Baross u. 106. 

Bogdán Evelin 

Korpásné Bakos Valéria 

Nagyidainé Sipos 

Nikolett 

Seller Gabriella 

2. Diszkalkulia? – 

Tanulj velünk 

számolni 

60 órás 

tanfolyam 

Logo-Ped KM 

Bt. 

2060 Bicske 

Bogya K. u. 

20/A. 

Bogdán Evelin 

Korpásné Bakos Valéria 

Nagyidainé Sipos 

Nikolett 

Seller Gabriella 
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10. A szabadon választható 2 nap terhére:  

Tagintézmény: 

Ssz A kolléga neve Milyen rendezvényen 

vett részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés 

haszna… 

1. Baloghné Bencsik 

Izabella 

Dinamikus logopédia A 

Hang világnapja 

szakmai szimpózium,  

Budapest A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

2. Benedek Péterné Állatasszisztált terápiás 

bemutató Újszász A 

Hang világnapja 

szakmai szimpózium,  

Újszászi 

Telephely,  

Budapest 

A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

3. Debreczeniné 

Simon Marianna 

Boldizsár Ildikó - 

Meseterápia. A 

szociális kompetencia 

fejlesztése 

Budapest A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

4. Dr. Pásztorné 

Parádi Emőke 

Dr. Hammer 

Zsuzsanna: a 

Testvérkapcsolatok 

pszichológiája 

Boldizsár Ildikó - 

Meseterápia. A 

szociális kompetencia 

fejlesztése 

Budapest A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

5. Gleviczky 

Marianna Éva 

Dr. Hammer 

Zsuzsanna: a 

Testvérkapcsolatok 

pszichológiája 

Boldizsár Ildikó - 

Meseterápia. A 

szociális kompetencia 

fejlesztése 

Budapest A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

6. Gulyásné Tőrös 

Erzsébet 

Tanulási zavarok EGYMI, Szolnok A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

7. Hegedűs Zsuzsa integrált szülő-

csecsemő/kisgyermek 

konzultáció a 

kapcsolatok tükrében,  

ELTE BP A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 
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kapott a 

résztvevő. 

8. Horváth Csilla Óvodás és 

kisiskoláskorú 

gyermekek kortárs 

közösségben 

tapasztalható 

magatartási 

problémáinak hatékony 

megoldási stratégiái,  

Boldizsár Ildikó - 

Meseterápia. A 

szociális kompetencia 

fejlesztése 

BP. Vadaskert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest 

A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

9. Kürti Anikó Terápiák és módszerek 

a 

mozgásfogyatékosággal 

élő gyermekek 

fejlesztésében. 

Budapest A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

10. Madarász Réka Dr. Hammer 

Zsuzsanna: a 

Testvérkapcsolatok 

pszichológiája 

Budapest A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

11. Nieberlné Sági 

Mónika 

A Hang világnapja 

szakmai szimpózium,  

Budapest A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

12. Salánkiné Szilvás 

Anett 

családterápiás 

workshop,  

. Dr. Hammer 

Zsuzsanna: a 

Testvérkapcsolatok 

pszichológiája 

Budapest, 

Családterápiás 

Egyesület 

A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

13. Szabó Anita Dr. Hammer 

Zsuzsanna: a 

Testvérkapcsolatok 

pszichológiája 

Budapest A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

 

14. Szekeres Julianna 150 éves a testnevelés 

tanítása 

Budapest, 

Testnevelési 

Egyetem 

A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 200 

 
 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

15. Szórád Zoltánné A korai intervencióban 

történő ágazatközi 

együttműködés, 

konferencia  

 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

16. Tasyné Molnár 

Ildikó 

Állatasszisztált terápiás 

bemutató A Hang 

világnapja szakmai 

szimpózium,  

Újszászi 

Telephely,  

Budapest 

A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

17. Tóth Lászlóné Boldizsár Ildikó - 

Meseterápia. A 

szociális kompetencia 

fejlesztése 

Budapest A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

18. Varga Judit A korai intervencióban 

történő ágazatközi 

együttműködés, 

konferencia 

Szakszolgálatban 

dolgozó konduktorok 

konferenciája 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

A mindennapi 

munkába jól 

beilleszthető 

információkat 

kapott a 

résztvevő. 

19. Pápai Bernadett vizsga Jászberény Az 

iskolarendszerű 

képzéshez 

használta fel.  

 

 

Telephely: 

Ssz A kolléga neve Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna 

1. Seller Gabriella Segítőkutya 

Konferencia 

ELTE - BGGyF Segítőkutyákkal 

kapcsolatos 

ismeretek bővítése, 

szakmai 

kapcsolódások 

lehetősége 
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11. Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában, tagintézményi és telephelyi 

delegáltak:  

Tagintézmény: 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) 

neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Koczok Ágnes 

2. Nevelési tanácsadás Bereczné Szabó Ágota 

3. Logopédia Benedek Péterné 

4. Korai fejlesztés Varga Judit 

4. Gyógytestnevelés Szabó Ildikó 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Madarász Réka 

7. Óvoda- és iskolapszichológia Hegedűs Zsuzsa 

8.  Intézményi Önértékelés Gleviczky Marianna, Szekeres 

Julianna, Baloghné Bencsik Izabella, 

Szabó Anita 

9. Mérés, értékelés V. Szabó Tünde 

 

Telephely: 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) 

neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Bogdán Evelin 

2. Nevelési tanácsadás Seller Gabriella 

3. Logopédia Szabó Katalin 

4. Korai fejlesztés Nagyidainé Sipos Nikolett 

4. Gyógytestnevelés - 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Korpásné Bakos Valéria 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés Bogdán Evelin 

9. Mérés, értékelés - 

 

12. Tagintézményből és telephelyről a jelen tanév során távozó szakemberek száma, újonnan 

fölvett alkalmazottak száma, neve, szakja: 

Tagintézmény: 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember 

szakja 

A távozás időpontja 

1. Madarász Réka pszichológus 2019.07.01. 

2. Bodzás-Papp Fruzsina gyógypedagógus 2019. 04.01. 

3.  Bottyán Béláné gyógytestnevelő 2018. 10.31. 
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Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Verebélyi Boglárka pszichológus 2019. 01.15. 

2. Sipos Tiborné gyógypedagógus 2019. 02.15. 

 

Telephely: 

Bogdán Evelin távozott a telephelyről a tanév során. 

Nem érkezett senki a telephelyre a tanév során. 

 

13. Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárás a tanév során, a 

tagintézményben és telephelyen: 

Tagintézmény: 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

nem volt. 

 

Ssz Tanfelügyelt szakember neve A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

nem volt 

 

Ssz Minősítő vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember neve 

A minősítés időpontja S=Sikeres, elért 

fokozat 

Ns=Nem sikeres 

1. Horváth Csilla 2018.10.09. S Ped. II. 

2. Muszkalay Hedvig 2018.10.16. S Ped. II. 

3. Nieberlné Sági Mónika 2018.10.18. S Ped. II. 

4. Benedek Péterné 2018.11.08. S Ped. II. 

5. Salánkiné Szilvás Anett 2018.11.20. S Ped. II. 

6. Bereczné Szabó Ágota 2018.11.13. S Ped. II. 

 

Telephely: 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Nagyidainé Sipos Nikolett 2019. március 18. S 

 

Ssz Tanfelügyelt szakember neve A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

Nem történt pedagógiai – szakmai ellenőrzés a telephelyen. 

 

Ssz Minősítő eljárásban részt 

vevő szakember neve 

A minősítés időpontja S=Sikeres, elért 

fokozat 

Ns=Nem sikeres 

1. Szabó Katalin 2018. október 02. S Ped.II. 
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14. A tagintézmény és telephely 2018/2019. tanévi sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény: 

Tagintézmény sikerei Tagintézmény nehézségei 

EFOP 3.1.6 pályázat 

megvalósítása. 

Logopédiai ellátás nehézségei – üres logopédusi 

álláshelyek, befejezetlen terápiák. 

EFOP 4.1.6 pályázat pozitív 

elbírálása. 

Tiflopedagógus hiány korai fejlesztésben 2018.12.01-

től. 

A kollégák kreativitásának 

megindulás- egyre több csoport 

szervezése, módszertani 

megújulás igényének feléledése. 

Nincs iktatóprogram. 

Szupervíziós lehetőség. Feszített szobabeosztás, kevés kezelőhelyiség. 

 

Törekvés az igazságos terhelésre. A kihelyezett óvodai logopédiai ellátás során a 

szülőkkel történő kapcsolattartás nehezített. 

Az EFOP 3.1.6 pályázat keretében 

minden pedagógus munkakörben 

foglalkoztatott kolléga 

munkavégzéséhez laptopot kapott. 

Udvaros-karbantartó betegállománya miatt elmaradt 

udvari és belső munkálatok. 

Megérkezett az EFOP 3.1.6 

pályázat keretében beszerzett 

eszközök nagy része. 

Tanév közbeni programok és szabadságolások többlet 

vezetői szervezési feladatot jelentettek a nyugodt, 

folyamatos munkavégzés biztosítására. 

 

Telephely: 

Telephely sikerei Telephely nehézségei 

A Szolnoki Tagintézménnyel kialakított támogató 

együttműködés megerősödése 

Betöltetlen pszichológusi álláshely 

Esélyegyenlőséget biztosító, egyéni bánásmódot 

is szem előtt tartó feladatellátás 

Néhány nehezen elérhető család 

bevonása az ellátásba 

Pedagógus II. fokozat elérése, sikeres minősítő 

eljárás 

 

Rendszeresen működő, nagy érdeklődésre számot 

tartó állatasszisztált terápiák 

 

Kettős csoportvezetéssel megvalósított 

fejlesztések a helyi bölcsődében és az óvodában 

 

Eredményes EFOP 3.1.6 pályázat keretében zajló 

rendezvények, szakmai programok 

 

 

15. A tagintézmény és telephely saját együttműködései: 

Tagintézmény: 

Tagintézmény együttműködő 

partnerei 

Az együttműködés célja 

Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Egészségügyi és 

Bölcsődei Igazgatósága 

Gleviczky Marianna mesterprogramjának 

megvalósításában való közreműködés. 

Infrastruktúra- használatra vonatkozó szerződés korai 

fejlesztésben. 
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Telephely: 

Telephely együttműködő 

partnerei 

Az együttműködés célja 

köznevelési intézmények helyszíni feladatellátás 

Újszász Város Önkormányzata működtetés biztosítása 

bölcsődék helyszíni feladatellátás 

Család- és Gyermekjóléti szolgálat szociális szolgáltatás – a családok elérése 

Kutyás terapeuták pályázati programok megvalósítói terápiás kutyáikkal 

 

16. Kapcsolatok: 

Tagintézmény: 

Belső kapcsolatok: A Tagintézmény munkatársai heti rendszerességgel szervezett 

munkacsoport team-en tartják egymással a szakmai kapcsolatot. Havi egy alkalommal, egy órás 

időkeretben (meeting) belső tudásmegosztás és közös szakmai belső továbbképzésre van 

lehetőségünk.  

 

Külső kapcsolatok: A Szolnoki Járás köznevelési, egészségügyi és szociális intézményeivel 

rendszeres, napi szintű munkakapcsolat valósul meg. További lehetőségeket teremt a 

kapcsolatépítésre, az ágazatközi kerekasztalok szervezése EFOP 3.1.6 pályázat szakmai 

programjának megvalósítása során. 

 

Telephely: 

Belső kapcsolatok 

 Székhelyintézmény Főigazgatóság 

 Szolnoki Tagintézmény 

 Munkaközösségek 

 

Külső kapcsolatok 

 A feladatellátáshoz kapcsolódó településeken működő köznevelési intézmények 

 Újszász Város Önkormányzata 

 Zagyvamenti Kistérség Többcélú Társulás 

 Újszászi Egészségház 

 Aranytoll papírbolt 

 Dreher étterem 

 Zoti – Meli Kft. 

 Flasch Péterné, Pósa Lívia és terápiás kutyáik – Ginó, Santál, Buborék és Bora 

 

17. Tagintézményi/telephelyi vezetői belső ellenőrzések: 

Tagintézmény: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Szabó Anita Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

2. Bereczné Szabó 

Ágota 

Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 205 

 
 

3. Laczó Ildikó Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

4. Horváth Csilla Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

5. Madarász Réka Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

6. V. Szabó Tünde Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

7. Hegedűs Zsuzsa Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

8. Salánkiné 

Szilvás Anett 

Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

9. Debreczeniné 

Simon 

Marianna 

Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

10. Dégi Zoltánné Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

11. Gulyásné Tőrös 

Erzsébet 

Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

12. Koczok Ágnes Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

13. Muszkalay 

Hedvig 

Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

14. Tasi György Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

15. Antal Anita Bogdán Evelin Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

16. Varga Judit Bogdán Evelin Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

17. Bogdán Evelin Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

18. Nieberlné Sági 

Mónika 

Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 
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19. Benedek 

Péterné 

Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

20. Baloghné 

Bencsik Izabella 

Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

21. Farkas Nóra Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

22. Tasyné Molnár 

Ildikó 

Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

23. Szórád Zoltánné Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

24. Kürti Anikó Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

25. Angyal Anita Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

26. Szekeres 

Julianna 

Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

27. Szabó Ildikó Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

28. Berczi Brigitta Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

29. Rózsa Józsefné Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

30. Kovács Barbara Gleviczky 

Marianna 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett kolléga 

megismert. 

 

Telephely: 

Ssz Ellenőrzött szakember 
Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Korpásné Bakos Valéria Bogdán Evelin 
a fejlesztőpedagógus munkájának 

áttekintése, értékelése 

2. Nagyidainé Sipos Nikolett Bogdán Evelin 
a gyógypedagógus munkájának 

áttekintése, értékelése 

3. Seller Gabriella Bogdán Evelin 
a gyógypedagógus munkájának 

áttekintése, értékelése 

4. Szabó Katalin Bogdán Evelin 
a logopédus munkájának 

áttekintése, értékelése 
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18. Eszközök, tesztek, játékok beszerzése a tanév során 

Tagintézmény: 

Pályázati forrásból Fenntartói támogatás / költségvetésből 

többféle mozgásfejlesztő eszköz keretes fűrész 

trambulin ágvágó 

pszichológiai eszközök (OH, DIXIT)  

laptopok  

asztali komplett gépek  

server  

hangszóró  

Vizsgáló eszközök, tesztek (GMP, 

diszkalkulia) 

 

WPPSI-IV. teszt  

Wisc-IV. teszt  

Trog teszt  

 

Telephely: 

Pályázati forrásból Fenntartói támogatás / költségvetésből 

Számítógépek – laptopok 3 db Lamináló gép 1 db 

Táblagép 1 db Spirálozó gép 1 db 

Hangszóró 1 db Iratmegsemmisítő 1 db 

Labdafürdő 1 db Hűtőszekrény 1 db 

Hintaágy 1 db Vízforraló 1 db 

Szőnyeg 1 db Hősugárzó 1 db 

Zárható tárolószekrények 4 db Nagyméretű ünnepi abrosz, evőeszközkészlet 

 

19. A tanév során beérkezett partneri jelzések:  

Tagintézmény: 

Dicséretek, köszönő levelek Reklamációk, probléma jelzések 

A váróban elhelyezett véleménynyilvánító 

ládába több olyan levél is érkezett, amiben 

a szülők elismerésüket és köszönetüket 

fejezték ki a Tagintézményben folyó 

szakmai munkával és a kollégák 

hozzáállásával, szakmai felkészültségével 

kapcsolatban. 

Néhány – gyermek - panasz érkezett, hogy a 

váróban szeretnének párt a madárnak. Sajnos 

azóta már nincs madarunk, így a problémát nem 

tudjuk orvosolni. 

 

Telephely: 

Dicséretek, köszönőlevelek Reklamációk, problémajelzések 

Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda – az éves munka és 

helytállás megköszönése elektronikus levélben 

- 

Újszász város polgármesterének szóbeli köszönete a 

színvonalas, hatékony szakmai munkáért szakmai 

team látogatásának alkalmával 

 

Méltató újságcikk az Újszászi Híradóban pályázati 

program kapcsán a helyi bölcsődében 
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20. Eseménynaptárban szereplő saját tevékenységek megvalósulása:  

Tagintézmény: 

Ssz. Időpont Program 

megnevezése 

Megvalósult 

(igen /nem) 

Eredményessége, hozadéka a 

szervezet számára 

1. 2018.09.12. Ölelj át! 

félnapos 

rendezvény 

igen A visszajelzések alapján nagyon 

sikeres volt a rendezvény, 

hasznosnak ítélték meg a 

résztvevők. 

2. 2018.09.24. 

2018.11.15. 

2019.02.11. 

2019.05.20. 

IP-NT Műhely igen A műhelyfoglalkozás rendkívül 

hasznos a különböző területen 

dolgozó pszichológusok 

munkájának összehangolásához. 

3. 2018.09.25. 

2019.08.29.-

30. 

Tapasztalatcsere  igen 

 

 

 

 

folyamatban 

A tapasztalatcsere lehetőséget 

biztosított más megyében működő 

szakszolgálat megismerésére, 

tapasztalataink megosztására. 

4. 2018.10.17.-

2018.12.05. 

2019.04.24.-

2019.06.05. 

Áldás vagy Átok 

-előadássorozat 

igen Az előadássorozat segítséget 

nyújtott a szülőknek a tehetséges 

gyermekek neveléséhez, a tehetség 

értelmezéséhez. 

5. 2018.11.28.-

2018.11.29. 

2019.03.20.-

2019.03.21. 

2019.05.08.-

2019.05.09. 

2019.08.27.-

28. 

Ágazatközi 

kerekasztal 

igen 

folyamatban 

A négy helyszínen zajló ágazatközi 

megbeszélések segítették a 

különböző professziók 

együttgondolkodásának, hosszú 

távon együttműködésének 

kialakítását. 

6. 2019.06.24-

26. 

2019.08.05.-

07. 

Tanításról-

tanulásról 

másképp tréning 

igen Az intenzív tréningek egyrészt a 

többségi intézményekben dolgozó 

pedagógusok ismereteit 

gazdagította, szemléletét formálta, 

másrészt a későbbiekben hasznosuló 

együttműködésék kialakítását segíti. 

7. 2018.10.11.-

2018.12.06. 

2019.02.18.-

2019.06.03. 

önismereti 

csoport 

igen Az önismereti csoport első turnusa 

egy általános iskolában, a másik a 

kollégiumban valósult meg. A 

csoportokban résztvevő diákok 

személyiségfejlődését, kortárs 

csoportba való beilleszkedését 

segítette elő. 

8. 2018.10.01.-

2018.12.17. 

2019.01.11.-

2019.03.29. 

szülőcsoport igen A szülőcsoportok nagyon 

hasznosnak bizonyultak, mivel 

elősegítették a későbbiekben 

önsegítő csoportok alakulását.  
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9. 2018.10. hó Tökfaragó 

verseny 

igen Nagyon sikeres rendezvény volt, a 

gyermekek igen kreatívak voltak. 

10. 2018.12.18. Tagintézményi 

karácsony 

igen Tagintézményi nap keretében 

szervezett ünnep a kollégák 

visszajelzései alapján sikeres volt, 

az elmúlt években már 

hagyománnyá alakult. 

11. 2019.06.18. Tagintézményi 

Pedagógus Nap 

igen Tagintézményi nap keretében 

átadtuk a Diána Díjat, a P.P.A. Díjat, 

a V. B. K. Díjat, az Ízisz Díjat 

12. 2019.07.15-

19. 

Készségfejlesztő 

tábor 

nem - 

13. 2019.07.22-

26. 

Mozgásfejlesztő 

tábor 

nem - 

 

Telephely: 

Ssz. Idő-

pont 

Program megnevezése Megvalósult 

(igen /nem) 

Eredményessége, hozadéka a 

szervezet számára 

1.  Szülők akadémiája az 

Újszászi Telephely 

munkatársainak 

közreműködésével 

igen Szülői kompetenciaerősítés, 

sikeres műhelymunka 

megvalósítása, szakmai 

tapasztalatok megosztása. 

2.  Hó- és jégszoborkészítő 

verseny 

nem Hó és hideg hiányában elmaradt. 

3.  A telephelyi 

játékgyűjtemény 

folytatása – a 

köznevelésben 

résztvevők 

fejlesztéséhez 

igen Sikeres műhelymunka 

megvalósítása, szakmai 

tapasztalatok megörökítése, 

összegyűjtése, megosztása. 

4.  Az állatasszisztált 

terápia helye a 

szakszolgálati 

ellátórendszerben – 

bemutató foglalkozások 

a Szakszolgálatok hete 

rendezvénysorozat 

keretén belül 

igen Sikeres bemutató foglalkozások 

megvalósítása tehetséggondozás 

és képességfejlesztés 

támogatására, szakmai 

tapasztalatok megörökítése, 

összegyűjtése, megosztása. A 

kettős csoportvezetés 

tapasztalatainak megosztása. 

5.  Vers- és mesemondással 

a szép magyar beszédért 

– nyelvőrző és 

szépkiejtési verseny 

igen Örkény István emlékének 

szentelt középiskolás versengés 

megvalósítása a szép beszéd és a 

nyelvőrzés célzatával, értékes 

díjakkal, jutalmakkal 

6.  Családi nap – 

szülőszerep- és 

kompetenciaerősítés 

igen Sikeres játékos kavalkád, 

sokoldalú vetélkedés, 

kézműveskedés megvalósítása 

értékes jutalmakkal 
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21. Innovációk az intézményben, tagintézményben, telephelyen: 

Tagintézmény: 

 szubakvális mozgásnevelés (korai fejlesztés) 

 team diagnosztika-team terápia (nevelési tanácsadás-logopédia) 

 állatasszisztált terápia (nevelési tanácsadás-korai fejlesztés) 

 babamasszázs (nevelési tanácsadás) 

 korai családi intervenció (nevelési tanácsadás) 

 belső szupervízió, mentálhigiéné (korai fejlesztés- nevelési tanácsadás) 

 

Telephely: 

 Állatasszisztált terápia folytatása a telephelyen kutyás terapeuta, gyógypedagógus 

kolléga vezetésével, Mázli nevű kutyája közreműködésével. 

 Kettős csoportvezetéssel megvalósított prevenciós és fejlesztő foglalkozások 

rendszerének kialakítása a helyi bölcsődében és az óvodában, illetve ambuláns ellátási 

keretek között 

 

   

 

VI.8 A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény 

Krómi Zoltánné 

mb. tagintézményigazgató-helyettes 

 

 

 

1. A tagintézmény és telephely személyi feltételei: 

 Főállásban dolgozók: 

1 fő fejlesztőpedagógus, tagintézmény-igazgató helyettes, vezetői feladatellátás 

4 fő pszichológus- ebből 3 fő GYED-en (Debrecenből 1 fő aktív) 

1 fő gyógypedagógus – szurdopedagógus (Egerből jár) 

1 fő gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szak) – heti 5 órában a Kunhegyesi 

Tagintézménynél is lát el feladatot 

1 fő logopédus – szakmai helyettes 

1 fő szakszolgálati titkár 

1 fő takarító 4 órában 

Közcélú foglalkoztatott:1 fő napi 8 órában 

Megbízással dolgozók: 

1 fő pszichológus – 5, majd 7 órában 

1 fő gyógypedagógus (korai fejlesztés-mozgás) 4 óra (május óta tartósan távol) 

1 fő logopédus 6 óra 

1 fő gyógytestnevelő 3 óra (tartósan távol november óta) 

 

Változások: 

Távozott: 1 fő gyógypedagógus-logopédus (szeptember) 

Érkezett: 1 fő pszichológus (január) 

GYED:1 fő pszichológus tanév közben ment el 

A személyi változások nehezítették a feladat ellátások teljes körű biztosítását. 
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2. A tagintézmény tárgyi feltételei:  

A tanév során az intézményünk tárgyi feltételeiben jelentős javulás történt, melynek pénzügyi 

hátterét a saját ill. EFOP pályázati költségvetésből biztosítottuk. Az épület állapotában romlás 

nem történt, ezért nem volt szükség jelentősebb karbantartási munkálatokra. Sajnos a szolgálati 

autónk több alkalommal szorult javításra, ami a gépkocsi életkorából is adódik. Nagyon aktuális 

lenne egy új gépjármű beszerzése. 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, az eredményesség-mérés alapján: 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 13 fő, ebből tanácsadásba vont: 1 fő, (ellátatlan 

0 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 4 4 4 0 

% 0 33 % 33 % 33 % 0 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek: 

A Munkatervben kitűzött célok (dokumentációk vezetése, egyéni fejlesztési tervek készítése, 

beszámolók, konzultációk, felterjesztések, ellenőrzések), amelyek nem függnek össze a 

szakemberi ellátottságunkkal mind teljesülnek.  Megbízási szerződéssel 1fő gyógypedagógus 

tanfolyami végzettséggel látta el a mozgásfejlesztést heti 4 órában. 2019. májusától tartós 

távollét miatt szünetel a kolléganő feladatellátása, nincs más szakember a feladatra. A mozgás 

fejlesztés biztosítása érdekében 1 fő gyógypedagógus az EFOP pályázat keretében TSMT 

képzésen vesz részt. A mozgásfejlesztő szoba felszereltsége jelentős mértékben javult. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 106 fő, tanácsadásba vont: 6 fő, (ellátatlan  7 fő) 

Szűrések: 180 fő 

KOFA: 43 fő 

Szól-e?: 137 fő 

 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 1 2 29 35 39 

% 1 % 2 % 27 % 33 % 37 % 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek: 

A tanév során távozó logopédus kolléganőt szerződéssel foglalkoztatott logopédussal – heti 6 

órában – tudtuk pótolni. 1fő logopédus heti 20 órában terápiát és heti 1 órában 

tanácsadást/vizsgálatot végzett. A kolléganő óraszáma tanévközben a mesterminősítés 

(szaktanácsadó) miatt 18 óra lett. Eredménynek tartjuk, hogy a kliensek többsége lényegesen 

javult, ill. tünetmentes lett, valamint jó az együttműködés a partnerekkel. Nehézséget okoz az 

óraszám (kevés), egyes gyermekek (szülők) motiválatlansága, a rendszeres otthoni gyakorlás 

hiánya. Szakember hiányában kevés idő jut a tanácsadásra, várólistánk van. Nem megoldott az 

iskolai tanulók logopédiai ellátása. 
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3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 212 fő, tanácsadásba vont: 22 

fő, (13 ellátatlan fő) 

Ebből pszichológiai gondozás: 47 fő 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 4 10 15 13 5 

% 9 % 21 % 32 % 27 % 11 % 

 

Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 131 fő (* ebből 1 főnek 2019. nyarán 

kezdődött a fejlesztése) 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 4 42 52 32 

% 0 3 % 32 % 40 % 25 % 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek  

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.  Legnagyobb nehézséget a 

pszichológiai gondozás biztosítása jelenti, várólistánk van, a pszichológusok leterheltek.  

 

Ellátó szakemberek:  

- 1 fő pszichológus heti 15 órában 2018. 11.12-ig 

- 1 fő pszichológus heti 16 órában 2019. 01.01-tól 

- 1 fő pszichológus megbízásban heti 3, majd 5 órában  

- 1 fő fejlesztőpedagógus (vezető) heti 1- 2 órában  

- 1 fő gyógypedagógus heti 8 órában 

- 1 fő gyógypedagógus heti 13 órában  

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 23 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Szűrés: 21+20+27+20=88 fő (KLG) 

Gondozás - „Palánta csoportok”: 23 fő (3 csoport) 

A tagintézményben Krómi Zoltánné heti 3 óra keretében lát el tehetségkoordinációs feladatokat 

- tehetséggondozást. Intézményünkhöz tartozó pedagógus kollégákkal, intézményvezetőkkel 

konzultál, nyújt számukra tanácsot. Ezen kívül Zatrachová Zuzana pszichológus heti 1 órában, 

igény esetén szűrést, konzultációt végez.  Szakterületi sikerek és nehézségek: 

Sikeres az együttműködés a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnáziummal, a Szent Imre Katolikus 

Általános Iskolával, valamint a járás területén működő óvodákkal.  

Szakterületi nehézségek: 

Belső vizsgálati protokoll és szakvélemény forma egységesítésének, használatának hiánya. 

 

 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 213 

 
 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Ebből típusonként: 

 Éves SZB vizsgálatok száma: 137 fő, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezet

t felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgál

at 

IÉV Egyéb 

Fő 44 kieg. 

log.vizs: 12 

kieg.gyp: 2 

3 69 9 Várólista 

(behívás 

megtörtént)

12 fő 

% 32% 10 % 2% 50% 7% 9 % 

 

Ebből eredmény szerint: 

 Éves SZB vizsgálatok száma: 110 fő, (hatályos) ebből: 

SNI gyanú, tovább Megyei 

SZB 

BTMN Tan. 

gyengeség 

Ép Egyéb 

Fő 10 75 0 23 2 fő orvosi 

zárójelentés 

alapján 

% 9 % 68% 0% 21% 2% 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek: 

A Munkatervben kitűzött célok teljesülnek. A vizsgálati beosztások, szakvélemények törvényi 

leírásoknak megfelelnek. A felülvizsgálatokkal módosított ütemterv alapján haladunk. A 

határidőket igyekszenek betartani a szakemberek. Csökkent a közigazgatási hatósági eljárás 

keretében történt behívások száma. A létszámhiány valamint betegségek miatt előfordul, hogy 

1-1- vizsgálatot meg kell bontani és 2 alkalommal szükséges a kliensnek megjelennie. A 

szükséges orvosi vizsgálatok eredményeinek kései beérkezése miatt később készülnek el a 

szakértői vélemények. 

Ellátó szakemberek: 

- Heti 4-4 órában 2 fő gyógypedagógus  

- Heti 4 órában 1 fő pszichológus 

- Heti 2 órában megbízásban 1 fő pszichológus  

 

4. Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 24 fő, (ellátatlan 94 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő - - - - - 

% - - - - - 

 

Megjegyzés:  

A gyógytestnevelési ellátás 2018. október 08. - 2019. november 12-ig történt 3 illetve 4 

alkalommal, ezért állapotukban változás nem történt. Eredményesség mérés jelen esetben nem 

releváns. 
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Szakterületi sikerek és nehézségek:  

Az ellátást 1fő gyógytestnevelővel kezdtük el, heti 3 órában a Tiszafüredi Kossuth Lajos 

Gimnáziumban. Betegség miatt azonban ez csak másfél hónapig valósult meg. 

 

5. Óvoda- és iskolapszichológiai koordináció:  

A Tiszafüredi járás területén az intézményekben nem dolgozik óvoda- illetve 

iskolapszichológus, így ezt a feladatot jelenleg nem látjuk el.  

 

6. Egyéb tevékenységek: 

6.1 Saját, tagintézményi pályázati programok  
A tagintézményünk szakalkalmazottjai a tanév során 16 programot (79 alkalom/nap) közel 500 

fő bevonásával (pedagógus, gyerek, tanuló, szülő) valósított meg az EFOP 3.1.3. pályázat 

keretében. 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódá

sban 

veszélyeztete

tt gyermekek 

pszichológiai 

és 

fejlesztőpeda

gógiai 

megsegítése, 

sikeres 

előmenetel 

támogatása. 

2018.09.07 -

2019.02.15. 

24 foglalkozás 

felső 

tagozatos 

tanulók 

Krómi 

Zoltánné 

Valentényi

-Kocsis 

Boglárka 

10 fő A tanulók 

rendszeresen és 

aktívan részt 

vettek a 

foglalkozásokon

. Pozitív szülői 

és pedagógus 

visszajelzés. 

2. C/b/8: 

Szülőklub: 

Hogyan 

segíthetem 

gyermekem 

otthoni 

tanulását? 

 

2018.09.18. - 

2019.02.15. 

6 alkalom 

szülők Krómi 

Zoltánné 

27 fő Tartalmas 

együttgondolko

dás, beszélgetés.  

3. A/c/2: 

Érzékenyítés, 

a társadalmi 

elfogadás 

erősítése 

BTMN 

tanulókkal 

kapcsolatban 

pedagógusok 

részére 

2018.09.21 

 

2018.10.11. 

 

2019.02.22-

2019.05.10. 

4 alkalom 

pedagógus

ok 

Krómi 

Zoltánné 

54 fő Pozitív 

pedagógus, 

intézményvezető

i visszajelzés. 

Igény van az 

ilyen típusú 

foglalkozásokra. 

Szakmai 

együttműködés 

erősítése. 
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4. C/b/4: 

Szülőklub 
foglalkozás 

korai 

fejlesztésben 

részesülő 

gyermekek 

szüleinek  

 

2018.09.21. 

2019.04.15. 

2 alkalom 

szülők Marton 

Ibolya 

8 fő 

5 fő 

Gyakorlati 

tanácsadás, 

szülő csoport 

találkozása, 

problémák 

megbeszélése, 

ötlet átadás. 

Belsőségesebb 

kapcsolat 

kialakulása. 

5. C/b/4: 

Szülőklub 

foglalkozás 

korai 

fejlesztésben 

részesülő 

gyermekek 

szüleinek  

 

2018.10.19. 

2019.02.20. 

2 alkalom 

szülők Mályiné 

Koór 

Cecília 

9 fő 

6 fő 

 

Gyakorlati 

tanácsadás, 

szülő csoport 

találkozása, 

problémák 

megbeszélése, 

ötlet átadás. 

6. A/d/2: A 

korai 

intervencióba

n történő 

ágazatközi 

együttműköd

és (védőnő, 

egészségügy, 

szociális 

szféra) 

előadásokkal 

egybekötve, 

szülők 

bevonásával 

Egész napos 

konferencia 

2018.11.23. pedagógus

ok 

egészségü

gyi 

dolgozók 

szülők 

 

a 

Tagintézm

ény 

minden 

dolgozója 

87 fő Szakmai 

együttműködés 

erősítése. A 

tagintézmény 

munkájának 

szélesebb 

körben való 

megismertetése. 

Új szakmai 

kapcsolatok 

kialakítása. 

7. A/c/3: 

Pedagógusok 

szakmai 

műhelyfoglal

kozása a 

tehetség 

jeleinek 

megismerésér

e alulteljesítő 

gyermekek 

megsegítése a 

pedagógiai 

munka során 

 

2019.03.01. pedagógus

ok 

Krómi 

Zoltánné 

Mályiné 

Koór 

Cecília 

Marton 

Ibolya 

Tóth Judit 

Zatrochov

á Zuzana 

23 fő Szakmai 

együttműködés 

erősítése. A 

tagintézmény 

tehetséggondozó 

munkájának 

szélesebb 

körben való 

megismertetése. 

Pedagógusokna

k az Okoskocka 

eszközcsalád 4 

tagját mutattuk 

be, melyet nagy 
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érdeklődéssel 

fogadtak a 

résztvevők. 

8. A/c/4: Nyílt 

nap: korai 

fejlesztés és 

eszközeinek 

bemutatása 

szülőknek. 

Bemutató 

órák (5 óra) 

2019.03.25. gondviselő

k, 

gyermeke

k,  

szakember

ek 

Marton 

Ibolya 

19 fő Szülő-

pedagógus 

kapcsolat 

elmélyítése, 

egymás 

munkájának 

segítése. 

9. C/b/10: 

Tehetségvers

eny a 

tehetséggond

ozásban 

résztvevő 

gyermekek 

részére 

beleértve a 

tehetséges 

alulteljesítő 

és hátrányos 

helyzetű 

gyermekeket 

 

2019.06.07. 

tehetséggo

ndozásban 

részesülő 

gyerekek, 

tanulók 

Krómi 

Zoltánné 

Tóth Judit 

 

16 fő 

Közös, 

csoportos 

versenyzési 

lehetőség,  

10. A/c/1: Kiégés 

annak 

megelőzése: 

relaxációs és 

imaginációs 

technikák 

bemutatása, 

gyakorlati 

alkalmazása 

pedagógusok

nak 

2019.02.04 -

2019.06.07. 

6 alkalom 

pedagógus

ok 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

78 fő Mentálhigiéniás 

megsegítés a 

pedagógusok 

részére. 

11. C/b/7: Relax 

csoport 

:helyes 

indulat, düh 

és feszültség 

kezelési 

gyakorlatok 

hátrányos 

helyzetű 

gyermeknek 

2019.06.17-

2019.06.21. 

 

általános 

iskolai 

tanulók 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva - 

megbízáss

al 

9 fő Helyes indulat, 

düh és feszültség 

kezelési 

gyakorlatok 

megismertetése 

a tanulókkal, 

amit a 

későbbiekben 

önállóan 

alkalmazni 

tudnak. 
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12. C/b/9: 

Óvodából 

iskolai 

átmenet 

megsegítése. 

Hátrányos 

helyzetű 

gyermekekne

k tábor.  

 

2019.07.08. – 

2019.07.12 

. 

gyermek Mályiné 

Koór 

Cecília 

 

7 fő Iskolába készülő 

gyermekek 

részképességein

ek fejlesztése 

játékos 

eszközökkel 

játékba 

integráltan. 

13. C/b/9: 

Óvodából 

iskolai 

átmenet 

megsegítése. 

Hátrányos 

helyzetű 

gyermekekne

k tábor.  

 

2019.07.22. – 

2019.07.26. 

gyermek Tóth Judit 7 fő Iskolába készülő 

gyermekek 

részképességein

ek fejlesztése 

játékos 

eszközökkel 

játékba 

integráltan. 

14.  C/b/5: 

Prepubertás 

gyermekekne

k önismereti, 

személyiségf

ejlesztő, 

konfliktuskez

elő tréning 

 

2019.07.08. – 

2019.07.12. 

5.-6. 

osztályos 

tanulók 

Zatrochov

á Zuzana 

7 fő Kiscsoportos 

keretek között 

kerül 

megvalósításra a 

személyiségfejle

sztő tréning. 

Ennek fő célja az 

inter- és 

intraperszonális 

tényezők 

erősítése.  

 

15.  C/b/3: 

Pillangó 

fejlesztő 

csoport: korai 

fejlesztésben 

részesülő 

gyermeknek 

és szüleinek 

 

2019.08.10. – 

2019.08.15. 

korai 

gondozásb

an 

részesülő 

gyermek, 

gondviselő

k 

Marton 

Ibolya 

6 fő Belsőségesebb 

kapcsolat 

elmélyítése. 

Egymás 

munkájának 

megismerése, 

segítése. 

16. C/b/6: 

Tanulásmóds

zertan tréning 

veszélyeztete

tt gyermekek 

számára 

 

2019.08.12.-

2019.08.16. 

felső 

tagozatos 

tanulók 

Krómi 

Zoltánné 

7 fő Segítségadás a 

tanulás 

eredményesebbé 

tételében. 
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17. A/d/3: Gond 

van a 

gyermekemm

el. Ki 

segíthet? 

Segítőszakmá

k összefogása 

a magatartási, 

beilleszkedés

i, érzelmi 

zavarokkal 

küzdő 

gyermekekné

l 

2019.08.23. pedagógus

ok 

szakember

ek 

szülők 

a 

tagintézmé

ny minden 

dolgozója 

kb. 100 

fő 

Szakmaközi 

együttműködés a 

komplex 

segítségnyújtás 

érdekében. 

Szakmai 

feladatok 

letisztázása és 

egymás 

támogatása a 

feladatvégzés 

során. 

 

6.2 Tagintézményi saját programok 

A tagintézményünk szakalkalmazottjai a tanév során 12 programot 119 fő bevonásával 

(pedagógus, gyerek, tanuló, szülő) valósított meg. 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Korai – 

szakmaközi 

megbeszélés 

Korai jelző 

rendszer 

2018.09.18. szakszolgá

lati 

dolgozók 

vezető 

védőnő 

bölcsőde 

vezető 

Tóth Judit 

Marton 

Ibolya 

Krómi 

Zoltánné 

9 fő Korai 

fejlesztésben 

dolgozók team 

munkájának 

erősítése 

2. Tehetség 

kerekasztal-

megbeszélés 

2018.11.27. pedagógus

ok 

óvodapeda

gógusok 

Krómi 

Zoltánné 

10 fő Egymás 

munkájának 

megismerése, 

kapcsolódási 

pontok 

feltérképezése.  

3.  Karácsonyi 

ebéd 

2018.12.18. tagintézmé

ny 

dolgozói 

szakszolgá

lati 

dolgozók 

9 fő Közös együttlét, 

ünneplés. 

4.  Polgármesteri 

és tankerület 

igazgatói 

látogatás, 

megbeszélés 

2019. 02.19 tagintézmé

ny 

dolgozói 

Krómi 

Zoltánné 

tag.int. i.h. 

8 fő A tagintézmény 

dolgozóinak és 

az általuk ellátott 

feladatok 

megismerése.  

5. Nyílt nap – 

Tehetséggon

dozás Éve 

program 

2019.03.06. 

2019.03.08. 

Palánta 

csoport 

tagjai 

szülők 

Krómi 

Zoltánné 

24 fő Magas arányban 

jelentek meg a 

szülők a 

bemutató 

foglalkozásokon
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, majd az azt 

követő 

beszélgetésen 

pozitív 

visszajelzés 

érkezett a 

tehetséggondozá

sunkról. 

6. Magatartási 

és figyelmi 

problémák 

kezelése, 

gyakorlati 

tanácsok 

2019.03.26. pedagógus

ok 

óvodapeda

gógusok 

 

Tóth Judit 

Marton 

Ibolya 

 

9 fő Közös 

eszmecsere, napi 

problémák 

megjelenítése, 

megoldási 

módok keresése 

az elméleti 

információkon 

túl. 

7. Szakértői 

bizottsági 

munkáról, 

változásokról 

tájékoztatás 

20109.05.07

. 

pedagógus

ok 

óvodapeda

gógusok 

fejlesztő 

szakember

ek 

Krómi 

Zoltánné 

Tóth Judit 

18 fő Tájékoztatás a 

változásokról 

annak 

érdekében, hogy 

a SZB munka 

hatékonyabb 

legyen. 

Segítségadás a 

szakértő 

vélemények 

értelmezésében, 

a felterjesztések 

pontos 

elkészítésében. 

8. Szakmai nap 2019.06.03. tagint. 

dolgozók 

Krómi 

Zoltánné 

Mályiné 

Koór 

Cecília 

Marton 

Ibolya 

Tóth Judit 

Zatrochov

á Zuzana 

Madarászn

é Kis 

Tünde 

6 fő 

(Tiszaf

üredi 

Taginté

zményb

ől) 

Szakmai 

kapcsolat 

elmélyítése. Jó 

gyakorlatok 

megismerése, 

átadása. 

9. Tanévzáró, 

tagintéz-

ményi 

pedagógus-

napi ebéd 

2019.06.04. tagint. 

dolgozók 

Krómi 

Zoltánné 

Mályiné 

Koór 

Cecília 

8 + 3 fő Munkahelyi 

légkör, 

munkatársi 

kapcsolat 

erősítése. 
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Marton 

Ibolya 

Tóth Judit 

Zatrochov

á Zuzana 

Madarászn

é Kis 

Tünde 

Kendreiné 

Kiss 

Erzsébet 

Rásó 

Tünde 

+ 

megbízáss

al dolgozó 

kollégák 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

Nyári táborok 

(többletkötele

zettség 

terhére) 

2019.06.18-

21. 

 

 

 

2019.07.01-

05. 

 

 

 

 

2019.07.02-

05. 

 

 Tóth Judit 

és 

Zatrochov

á Zuzana 

 

Krómi 

Zoltánné 

és Mályiné 

Koór 

Cecília 

 

Krómi 

Zoltánné 

és 

Zatrochov

á Zuzana 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

Intenzív nyári 

képesség 

fejlesztés 

megvalósítása.  

 

6.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel  

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény 

haszna 

1. Korai fejlesztés – 

műhelyfoglalkozás 

Mezőtúr EFOP program 

2018.10.10. Krómi Zoltánné 

Mályiné Koór 

Cecília 

Marton Ibolya 

Tóth Judit 

A Mezőtúri 

Tagintézményben 

folyó munka 

megismerése, 

találkozás 

szakemberekkel. 

2. Gyejó - ágazatközi 

megbeszélés – Tiszafüred 

2018.09.10. 

2019.02.25. 

Krómi Zoltánné 

Krómi Zoltánné 

Ágazatközi 

együttműködés 
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Tiszaszőlős 2019.02.25. Mályiné Koór 

Cecília 

erősítése. 

Információ 

szerzés. 

3. Iskolai lemorzsolódás - 

Konferencia 

Fegyvernek EFOP 

program 

2018..11.06. Krómi Zoltánné Előadás tartása 

4. Szolnok Konferencia 2018.11.20. Krómi Zoltánné 

Mályiné Koór 

Cecília 

Tóth Judit 

Szakmai 

információcsere 

SNI gyermekekre 

/tanulókra 

vonatkozó 

törvényi 

szabályozások, 

ellátási módok 

vonatkozásában. 

5. Kossuth Lajos Gimnázium 

Tiszafüred – 

Pályaorientációs nap 

2018. 12.01. Krómi Zoltánné Előadás tartása, a 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

népszerűsítése 

Szakmai 

kapcsolatok 

erősítése 

6. Szaktanácsadói 

Konferencia Budapest 

2019.02.12. Krómi Zoltánné Vezető 

szaktanácsadói 

kinevezés átvétele 

Az oktatással 

kapcsolatos új 

ismeretek, adatok 

megismerése. 

7. Karcagi 

műhelyfoglalkozás 

2019.02.28. Marton Ibolya 

Tóth Judit 

Más 

tagintézményben 

folyó szakmai 

munka 

megismerése.  

8. Műhelyfoglalkozás – 

Tehetséggondozás Éve 

Karcagi Tagintézménnyel 

(Kunhegyes, Tiszafüred) 

közös program 

2019.03.05. 

 

Krómi Zoltánné 

Zatrochová Zuzana 

A 

Tagintézményekb

en folyó munka 

megismerése, 

találkozás 

szakemberekkel. 

9. Jászberény EFOP 

Konferencia 

2019.03.21. Krómi Zoltánné 

Zatrochová Zuzana 

Tóth Judit 

Csetnekiné Nagy 

Noémi 

Új ismeretek 

10. Tehetség Fórum - Szolnok 2019.03.25-

26. 

Krómi Zoltánné Megyén kívüli 

szakszolgálatokba
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n folyó munka 

megismerése, 

találkozás 

tehetségkoordinát

or 

szakemberekkel 

11. Tiszafüred Városi 

Szavalóversenyen való 

zsűrizés 

2019. 04.11. Mályiné Koór 

Cecília 

A város 

tanulóinak 

korcsoportonként 

több szempontból 

való 

megmérettetése 

kötelező és 

szabadon 

választott versek 

alapján a költészet 

napja alkalmából. 

12.  SNI Konferencia Szolnok 

(Székhely) EFOP program 

2019.05.21. Krómi Zoltánné 

Mályiné Koór 

Cecília 

Új ismeretek 

13. Iskolai lemorzsolódás 

Konferencia – Kunhegyes 

EFOP program 

2019.05.22. Krómi Zoltánné 

Tóth Judit 

Új ismeretek 

14. Városi Pedagógus Nap 2019.05.31. Krómi Zoltánné 

Szabóné Bukta 

Henrietta 

Szabóné Bukta 

Henrietta – 

polgármesteri 

elismerés 

15. Székhelyintézmény EFOP 

pályázati program: Nyelvi 

fejlesztő program 

kipróbálása 

Hatástanulmány 

elkészítése 

2019.01.14.

- 

2019.06.15. 

 

2019.08.31. 

Krómi Zoltánné Elkészült 

segédanyag 

kipróbálása, 

értékelése. 

 

6.4 Tagintézmény továbbtanulóinak felsorolása 

Ssz Tovább tanuló kolléga 

neve 

Képzés típusa Képző intézmény Évfolyam 

1. Zatrochová Zuzana – 

saját finanszírozás 

szakirányú 

képzés- 

Rajzvizsgálati 

szaktanácsadó 

Károli Gáspár 

Református 

Egyetem 

Sikeres 

államvizsga 

2. Mályiné Koór Cecília 

EFOP 1.9.2. – VEKOP-

16-2016- 00001 

pályázat keretében 

szakmai 

továbbképzés 

Felnőttkori 

szerzett nyelvi- 

és 

kommunikációs 

zavarok 

Szeged 

FSZK Nonprofit 

KFT  
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kezelése a 

klinikai 

logopédiában 

1.- 2.- 3. –  

 

6.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései  

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa Képző intézmény Képzés 

időintervalluma 

1. Krómi Zoltánné Okoskocka 

eszközcsalád pedagógiai 

alkalmazása 

Poliforma Kft. 

Hajdúböszörmény 

30 óra 

Iskolára való felkészítés, 

felzárkóztatás, 

tanulásfejlesztés az 

Okoskocka fejlesztő 

eszközcsaláddal. 

Poliforma Kft. 

Hajdúböszörmény 

30 óra 

2. Mályiné Koór 

Cecília 

Okoskocka 

eszközcsalád pedagógiai 

alkalmazása 

Poliforma Kft. 

Hajdúböszörmény 

30 óra 

Iskolára való felkészítés, 

felzárkóztatás, 

tanulásfejlesztés az 

Okoskocka fejlesztő 

eszközcsaláddal. 

Poliforma Kft. 

Hajdúböszörmény 

30 óra 

A mese-, szövegértés, 

mese-, 

szövegfeldolgozás 

fejlesztése az 

Okoskocka fejlesztő 

eszközcsaláddal.  

Poliforma Kft. 

Hajdúböszörmény 

30 óra 

Tanulj velünk számolni! 

Diszkalkulia? 

LOGO-PED KM 

BT. 

Bicske 

60 óra 

3. Marton Ibolya Okoskocka 

eszközcsalád pedagógiai 

alkalmazása 

Poliforma Kft. 

Hajdúböszörmény 

30 óra 

Iskolára való felkészítés, 

felzárkóztatás, 

tanulásfejlesztés az 

Okoskocka fejlesztő 

eszközcsaláddal. 

Poliforma Kft. 

Hajdúböszörmény 

30 óra 

A mese-, szövegértés, 

mese-, 

szövegfeldolgozás 

fejlesztése az 

Okoskocka fejlesztő 

eszközcsaláddal.  

Poliforma Kft. 

Hajdúböszörmény 

30 óra 
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Tanulj velünk számolni! 

Diszkalkulia? 

LOGO-PED KM 

BT. 

Bicske 

 

60 óra 

  A neuro-szenzomotoros 

szemléletű 

gyermekvizsgálatok 

interdiszciplináris 

modellje 

 

Dinamikus 

Fejlődésdiagnosztika 

Kft. 

Dunabogdány 

24 óra 

Óvodás és kisiskolás 

korú gyermekek kortárs 

közösségben 

tapasztalható 

magatartásproblémáinak 

hatékony megoldási 

stratégiái 

 

Vadaskert 

Alapítvány 

8 óra 

4. Tóth Judit Okoskocka 

eszközcsalád pedagógiai 

alkalmazása 

Poliforma Kft. 

Hajdúböszörmény 

30 óra 

Iskolára való felkészítés, 

felzárkóztatás, 

tanulásfejlesztés az 

Okoskocka fejlesztő 

eszközcsaláddal. 

 

Poliforma Kft. 

Hajdúböszörmény 

30 óra 

A mese-, szövegértés, 

mese-, 

szövegfeldolgozás 

fejlesztése az 

Okoskocka fejlesztő 

eszközcsaláddal.  

 

Poliforma Kft. 

Hajdúböszörmény 

30 óra 

WISC-IV. tanfolyam OS Hungary 

Tesztfejlesztő Kft. 

2019.09.07. 

Óvodás és kisiskolás 

korú gyermekek kortárs 

közösségben 

tapasztalható 

magatartásproblémáinak 

hatékony megoldási 

stratégiái 

 

Vadaskert 

Alapítvány 

8 óra 

WPPSI-IV. tanfolyam OS Hungary 

Tesztfejlesztő Kft. 

2019.02.08. 

5. Valentényi-

Kocsis Boglárka 

WISC-IV. tanfolyam OS Hungary 

Tesztfejlesztő Kft. 

2019.09.07. 
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6.6 A szabadon választható 2 nap terhére  

Ssz A kolléga neve Milyen 

rendezvényen 

vett részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. Mályiné Koór 

Cecília 

szaktanácsadói 

képzés – 

gyógypedagógia 

szakterület (2018 – 

2 nap) 

 

Logopédiai 

konferencia (2019) 

1. nap 

 

 

 

 

 

 

 

Logopédiai 

Európai Nap – 

konferencia (2019) 

2.nap 

OH 

 

 

 

 

 

Démoszthenész 

Egyesület 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miskolc 

Szakszolgálat 

(EFOP) 

 

 

 

 

 

 

Táblagépeken futó 

Android és IOS 

applikációk, 

valamint IKT  

alkalmazásának 

lehetőségei a 

logopédiai 

terápiákon, szakmai 

tapasztalatcsere. 

Szakmai 

információcsere a 

megye 

logopédusaival a 

nyelvi késés, korai 

fejlesztés és a 

terápiás gyakorlatok 

témakörben. 

 

2. Krómi Zoltánné szaktanácsadói 

képzés – BTMN 

szakterület (2018) 

 

OH új szaktanácsadói 

terület  

 

6.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában, tagintézményi delegáltak:  

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) 

neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Tóth Judit 

2. Nevelési tanácsadás Valentényi-Kocsis 

Boglárka/Zatrochová Zuzana 

3. Logopédia Mályiné Koór Cecília 

4. Korai fejlesztés Marton Ibolya 

4. Gyógytestnevelés - 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Krómi Zoltánné 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés Krómi Zoltánné 

9. Mérés, értékelés - 
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6.8 Tagintézményből és telephelyről a jelen tanév során távozó szakemberek száma, újonnan 

fölvett alkalmazottak száma, neve, szakja: 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember szakja A távozás időpontja 

1.  Barta Ágnes gyógypedagógus - TANAK, 

logopédus 

2018.09.30. 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Zatrochová Zuzana pszichológus 2019.01.01. 

 

6.9 Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárás a tanév során, a 

tagintézményben 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

 Marton Ibolya 2019. 02.13. S 

 

Ssz Tanfelügyelt szakember 

neve 

A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

 nem volt - - 

 

Ssz Minősítő vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember neve 

A minősítés időpontja S=Sikeres, elért fokozat 

Ns=Nem sikeres 

1. Tóth Judit 2018. 10.04. S,  

PED. II. 

2. Mályiné Koór Cecília 2019.02.28. S 

Mester-szaktanácsadó 

3. Marton Ibolya 2019.04.04. S,  

PED. II. 

 

7. A tagintézmény 2018/2019. tanévi sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény sikerei Tagintézmény nehézségei 

Kevés szakemberrel eredményes feladat 

ellátás több területen. 

Leterheltség, több feladatellátási terület jut egy 

szakemberre.  

Plusz feladatként az EFOP programok 

megvalósítása. 

Elégedett partnerek, jó együttműködés a 

kliensekkel 

Bejáró (Eger, Debrecen) kollégák utazási 

terhei 

Jó mérési eredmények Duplikált adminisztráció 

Az EFOP és a műhelyfoglalkozások 

programjairól pozitív visszajelzések a 

résztvevők részéről 

Szakember elvándorlás 

 Javuló eszközellátottság Várólista 

Informatikai eszközök biztosítása a 

szakemberek számára 

A megbízással dolgozó kieső szakemberek 

pótlása (gyógytestnevelés, mozgásfejlesztés) 

Kieső szakemberek pótlása Elmaradt kontakt órák pótlása 

Jó szakember gárda, jó munkahelyi légkör Szolgálati autónknál egyre több a 

meghibásodás, öregszik 
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Pedagógus minősítési eljárás kiváló 

eredményei 

Gyakornok pszichológus számára mentor 

biztosítása a távolság miatt 

Határidők betartása  

Továbbképzések magas száma  

 

8. A tagintézmény saját együttműködései: kikel, milyen céllal? 

Tagintézmény együttműködő 

partnerei 

Az együttműködés célja 

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóság 

 

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

munkaközösség vezetői 

Szakmai kérdésekben konzultáció, információk 

átadása. 

Tiszafüred Önkormányzat  

Nagy-Tóth Kinga, gyógytornász Folyamtatos konzultáció a korai fejlesztésben részesülő 

közös gyerekekről (akik hozzá is járnak Dévény-

tornára). Kölcsönös ágazatközi együttműködés.  

Szakmai fórumok, előadások. 

Dr. Árvainé Koczok Márta, 

pszichológus 

Konferenciánkon előadóként, szakmai fórumokon 

meghívott előadó. Kölcsönös tudás és tapasztalatcsere. 

Tóthné Kálmán Erzsébet – vezető 

védőnő Tiszafüred,  

Konzultáció a korai fejlesztésben részesülő közös 

gyerekekről. Kölcsönös ágazatközi együttműködés. 

Konferencián, szakmai fórumon előadó.  

Sanitas Corporis, Tiszafüred 

(ortopéd szakorvosok) 

Korai fejlesztésben részesülő gyermekek esetében 

konzultáció 

Egri Mlinkó István Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Ált.Isk. és 

Kollégium  

Közös szakmai nap, intézménylátogatás. 

Hallásvizsgálat kérelmezése. 

Család- és gyermekjóléti Központ, 

Tiszafüred 

Folyamtatos konzultáció. Kölcsönös ágazatközi 

együttműködés. Szakmai fórumon, kerekasztal 

megbeszélések.  

Család- és gyermekjóléti Központ, 

Nagyiván 

Folyamtatos konzultáció. Kölcsönös ágazatközi 

együttműködés. Szakmai fórumon, kerekasztal 

megbeszélések.  

Tiszaszentimrei Református 

Szociális Szolgáltató Központ,  

Folyamtatos konzultáció. Kölcsönös ágazatközi 

együttműködés. Szakmai fórumon, kerekasztal 

megbeszélések.  

Abádszalók család- és 

gyermekjóléti szolgálat 

Folyamtatos konzultáció. Kölcsönös ágazatközi 

együttműködés. Szakmai fórumon, kerekasztal 

megbeszélések.  

Tomajmonostora család- és 

gyermekjóléti szolgálat 

Folyamtatos konzultáció. Kölcsönös ágazatközi 

együttműködés. Szakmai fórumon, kerekasztal 

megbeszélések.  

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézmény 

Munkaközösségi értekezleteken, illetve egyéb 

intézményi rendezvényeken tapasztalatcserére van 

lehetőség. A tagintézmény által szervezett 

rendezvényeken aktív részvétel. 
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JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Kunhegyesi Tagintézmény 

Munkaközösségi értekezleteken, illetve egyéb 

intézményi rendezvényeken tapasztalatcserére van 

lehetőség. Közös szakmai napokon részvétel. 

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Kunszentmártoni Tagintézmény 

Munkaközösségi értekezleteken, illetve egyéb 

intézményi rendezvényeken tapasztalatcserére van 

lehetőség.  A tagintézmény által szervezett 

rendezvényeken aktív részvétel. 

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Jászberényi Tagintézmény 

Munkaközösségi értekezleteken, illetve egyéb 

intézményi rendezvényeken tapasztalatcserére van 

lehetőség.  A tagintézmény által szervezett 

rendezvényeken aktív részvétel. 

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Jászapáti Tagintézmény 

Munkaközösségi értekezleteken, illetve egyéb 

intézményi rendezvényeken tapasztalatcserére van 

lehetőség.  A tagintézmény által szervezett 

rendezvényeken aktív részvétel. 

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Fegyverneki Tagintézmény 

Munkaközösségi értekezleteken, illetve egyéb 

intézményi rendezvényeken tapasztalatcserére van 

lehetőség.  A tagintézmény által szervezett 

rendezvényeken aktív részvétel. 

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Szolnoki Tagintézmény 

Munkaközösségi értekezleteken, illetve egyéb 

intézményi rendezvényeken tapasztalatcserére van 

lehetőség.  A tagintézmény által szervezett 

rendezvényeken aktív részvétel. 

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Szakértői Bizottság 

Munkaközösségi értekezleteken, illetve egyéb 

intézményi rendezvényeken tapasztalatcserére van 

lehetőség. Továbbított vizsgálatok alkalmával 

együttműködés.  A tagintézmény által szervezett 

rendezvényeken aktív részvétel. 

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Mezőtúri Tagintézmény 

Munkaközösségi értekezleteken, illetve egyéb 

intézményi rendezvényeken tapasztalatcserére van 

lehetőség.  A tagintézmény által szervezett 

rendezvényeken aktív részvétel. 

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Újszászi Tagintézmény 

Munkaközösségi értekezleteken, illetve egyéb 

intézményi rendezvényeken tapasztalatcserére van 

lehetőség.  A tagintézmény által szervezett 

rendezvényeken aktív részvétel. 

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Munkaközösségi értekezleteken, illetve egyéb 

intézményi rendezvényeken tapasztalatcserére van 

lehetőség.  A tagintézmény által szervezett 

rendezvényeken aktív részvétel. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Tiszaújvárosi Tagintézménye  

Szakmai nap, konferenciánkon való részvétel. További 

szakmai napok tervezése a tagintézménnyel. 

Kossuth Lajos Gimnázium 

Kossuth L. Ált. Iskola, Tiszafüred 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

Kossuth Lajos Gimnázium 

Tiszafüred 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 
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előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás. 

Közösségi szolgálat. Tehetség ágazatközi 

együttműködés. Krízisintervenció. Tehetségszűrés. 

KSZC Hámori András 

Szakgimnázium és SZKI, 

Tiszafüred 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

Bán Zsigmond Református 

Általános Iskola, Tiszafüred 

Szakértői bizottsági feladat ellátás 

Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola és Háromkirályok Óvoda, 

Tiszafüred 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás. Hely 

közelsége miatt szorosabb napi együttműködés. 

Krízisintervenció.  

KLG Tiszaszőlős Általános Iskola Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

Vasvári Pál Általános Iskola, 

Tiszaszentimre  

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

KLG Nagyiván Általános Iskola Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

KLG Tiszaigar Általános Iskola Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

KLG Tiszaörs Általános Iskola Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

Kovács Mihály Abádszalók Iskola, 

Abádszalók 

Az intézmény által esetenként kérelmezett 

szakszolgálati feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

workshopon, előadásokon való részvétel. 

Tudásmegosztás.  

KLG Tomajmonostora Általános 

Iskola 

Az intézmény által esetenként kérelmezett 

szakszolgálati feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

workshopon, előadásokon való részvétel. 

Tudásmegosztás.  

Tiszafüredi Óvodák - Nyitnikék és 

Cseperedő Tagóvoda 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola és Háromkirályok Óvoda 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

Bán Zsigmond Református Óvoda, 

Tiszafüred 

 

Tiszaszőlős Cseperedő Óvoda Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  
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Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

Hat Szín Virág Óvoda, Tiszaigari 

Tagóvoda 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

Hat Szín Virág Óvoda Tiszaörsi 

Tagóvoda 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

Hat Szín Virág Óvoda Tiszaderzsi 

Tagóvoda 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

Hat Szín Virág Óvoda Nagyiváni 

Tagóvoda 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

Hat Szín Virág Óvoda 

Abádszalóki Tagóvoda 

A járáshoz tartozó óvodai társulás központja. 

Esetenként az intézmény által kérelmezett 

szakszolgálati feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

workchopon, előadásokon való részvétel, 

tudásmegosztás. 

Tomajmonostorai Csillagszem 

Óvoda 

A járáshoz tartozó óvodai társulás tagintézménye. 

Esetenként az intézmény által kérelmezett 

szakszolgálati feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

workchopon, előadásokon való részvétel, 

tudásmegosztás. 

Tiszafüredi Bölcsőde Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, workshopon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

 

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. 

 Korai fejlesztés munkaközösségi foglalkozás megtartása tagintézményünkben. 

 Munkaközösségi foglalkozásokon rendszeres a delegált tagok részt vétele. 

 EFOP 3.1.6. programok látogatása 

 

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. Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Mályiné Koór Cecília Krómi Zoltánné Krómi Zoltánné tagintézmény-

igazgató helyettes: vezetői belső 

ellenőrzés, vezetői hospitálás, INYR és 

papírdokumentáció ellenőrzése  

Az ellenőrzés során minden rendben 

volt, korrekcióra nincs szükség. 

2.  Marton Ibolya Krómi Zoltánné Krómi Zoltánné tagintézmény-

igazgató helyettes: vezetői belső 

ellenőrzés, vezetői hospitálás, INYR és 

papírdokumentáció ellenőrzése  

Az ellenőrzés során minden rendben 

volt, korrekció INYR vezetésnél 

javasolt. 

3. Tóth Judit Krómi Zoltánné Krómi Zoltánné tagintézmény-

igazgató helyettes: vezetői belső 

ellenőrzés, vezetői hospitálás, INYR és 

papírdokumentáció ellenőrzése  

Az ellenőrzés során minden rendben 

volt, korrekció INYR vezetésnél 

javasolt. 

4. Zatrochová Zuzana Krómi Zoltánné Krómi Zoltánné tagintézmény-

igazgató helyettes: vezetői belső 

ellenőrzés, vezetői hospitálás, INYR és 

papírdokumentáció ellenőrzése  

Az ellenőrzés során minden rendben 

volt, korrekcióra nincs szükség. 

5.  Madarászné Kis 

Tünde 

Krómi Zoltánné Krómi Zoltánné tagintézmény-

igazgató helyettes: vezetői belső 

ellenőrzés, adminisztráció, 

iratforgalom, e-forgalmi napló, 

nyiltvántartó tasak. 

Az ellenőrzés során minden rendben 

volt, minimális korrekció szükséges. 

6.  Takács Anita Krómi Zoltánné Krómi Zoltánné tagintézmény-

igazgató helyettes: vezetői belső 

ellenőrzés, vezetői hospitálás, INYR és 

papírdokumentáció ellenőrzése  

Az ellenőrzés során minden rendben 

volt, korrekcióra nincs szükség. 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 232 

 
 

7. Csetnekiné Nagy 

Barbara Noémi 

Krómi Zoltánné Krómi Zoltánné tagintézmény-

igazgató helyettes: vezetői belső 

ellenőrzés, vezetői hospitálás, INYR és 

papírdokumentáció ellenőrzése  

Az ellenőrzés során minden rendben 

volt, korrekcióra nincs szükség. 

 

11. Eszközök, tesztek, játékok beszerzése a tanév során: 

Pályázati forrásból Fenntartói támogatás / költségvetésből 

75 papír ceruza teszt – 1 db Thomas takarítógép – 1 db 

Alagút – 1 db Sencor vízforraló – 1 db 

Archelino logikai fejlesztőjáték – 1 db Spirálozó gép – 1 db 

Billegő deszka -1 db Lamináló gép – 1 db 

Body roll henger 5 darabos – 1 db Polcrendszer – 1 db 

Chocolate fix – 1 db Állólámpa – 1 db 

Concept kommunikációs, asszociációs 

társasjáték – 1 db 

Panasonic telefon – 1 db 

Dobble – 1 db Bluetooth hangszóró – 1 db 

DPV vizsgáló csomag: A diszkalkulia 

pedagógai vizsgálata (DPV 1-2.) – 1 db 

Álló ventilátor – 3 db (beszerzés alatt)  

Dr. Juhász Ágnes - Bittera Tiborné: 

Képanyag a megkésett/akadályozott 

beszéd- és nyelvi fejlesztéshez – 1 db 

 

Egyensúlyozó mérleghinta- 1 db  

Egyensúlyozó tölcsér – 1 db  

Észedző – intelligencia fejlesztőcsomag – 1 

db 

 

Felfűzhető háziállatok -1 db  

Formák és színek összerakójáték – 1 db  

GMP Diagnosztika GMP12 – 2 db  

Golyókalapáló – 1 db  

Guríts és játssz – 1 db  

Hegycsúcsok 5 darabos – 1 db  

Krokodil csipeszek – 1 db  

Logico Piccolo - Nyelvi képességfejlesztő: 

Rímelő – 1 db 

 

Logikai játék északi sark – 1 db  

LÜK kirakó alaplap - 4 db  

Mágneses Montessori torony – 1 db  

Okoskocka Akusztikus észlelés – 1 db  

Okoskocka Mese-és szövegértés – db  

Okoskocka –számolás haladó készlet 1 db  

Okoskocka Térészlelés – 1 db  

Okoskocka Vizuális észlelés iskolásoknak 

– 1 db 
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Óriás sztorikocka cselekvésekkel – 1 db  

Radosza gyűrű óvodásoknak – 2 db  

Radosza gyűrű óvodásoknak, 

nagycsoportos változat – 2db 

 

SZÓL-E? – 1 db  

Tapintós háziállat – 1 db  

Formalyukasztó - 1 db  

Buborékfújó – 6 db  

Csodatölcsér könyv – 10 db  

Zsírkréta 12 Kores Jumbo – 12 db  

Beltéri csuszda – 1 db  

Érzékelő ösvény – 1 db  

Hintaló – 1 db  

Kis méregzsák, agresszió kezelése – 1 db  

Masszírozó szőnyeg – 1 db  

Óriás építőkocka 96 db-os – 1 db  

Taktilis szőnyeg – 1 db  

Porkréta 36 Toison d'or Koh-I-Noor 8515 

iskolaszezonos termék – 1 db 

 

Lenovo notebook - 4 db  

Lenovo laptop – 4 db  

Trog tesztkészlet 1 db –EFOP-1.9.5-

VEKOP 

 

Lenovo Monitor – 1 db  

Lenovo Thin Centre számítógép, egér, 

billentyűzet – 1 db 

 

Szivacsbútor szett – 1db   

Fémvázas óvodai szék - 3 db   

Kingston USB – 7 db  

Genius hangszóró - 1 db  

AOC monitor – 1 db  

 

12. A tanév során beérkezett partneri jelzések:  

Dicséretek, köszönő levelek Reklamációk, probléma jelzések 

Kossuth Lajos Gimnázium, Tiszafüred Nem volt 

Polgármesteri elismerés   

Szent Imre Katolikus Általános Iskola  

 

13. Eseménynaptárban szereplő saját tevékenységek megvalósulása:  

Ssz. Időpont Program megnevezése Megvaló-

sult 

(igen 

/nem) 

Eredményessége, hozadéka a 

szervezet számára 

1. 2018.09.07. 

 

C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 
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pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

2. 2018.09.11. C/b/8: Szülőklub: 

Hogyan segíthetem 

gyermekem otthoni 

tanulását? 

EFOP pályázati 

program 

igen Tartalmas együttgondolkodás, 

beszélgetés.  

3. 2018.09.14. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

4. 2018.09.21. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

5. 2018.09.21. A/c/2: Érzékenyítés, a 

társadalmi elfogadás 

erősítése BTMN 

tanulókkal kapcsolatban 

pedagógusok részére 

EFOP pályázati 

program 

igen Pozitív pedagógus, 

intézményvezetői visszajelzés. 

Igény van az ilyen típusú 

foglalkozásokra. Szakmai 

együttműködés erősítése. 

6. 2018.09.21. C/b/4: Szülőklub 

foglalkozás korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek szüleinek 3. 

foglalkozás 

EFOP pályázati 

program 

igen Gyakorlati tanácsadás, szülő 

csoport találkozása, problémák 

megbeszélése, ötlet átadás. 

Belsőségesebb kapcsolat 

kialakulása. 

7. 2018.09.28. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 
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veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

8. 2018.10.05. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

9. 2018.10.09. C/b/8: Szülőklub: 

Hogyan segíthetem 

gyermekem otthoni 

tanulását? 

EFOP pályázati 

program 

igen Tartalmas együttgondolkodás, 

beszélgetés.  

10. 2018.10.12. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

11. 2018.10.12. A/c/2: Érzékenyítés, a 

társadalmi elfogadás 

erősítése BTMN 

tanulókkal kapcsolatban 

pedagógusok részére 

EFOP pályázati 

program 

igen Pozitív pedagógus, 

intézményvezetői visszajelzés. 

Igény van az ilyen típusú 

foglalkozásokra. Szakmai 

együttműködés erősítése. 

12. 2018.10.12. C/b/4: Szülőklub 

foglalkozás korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek szüleinek 4. 

foglalkozás 

EFOP pályázati 

program 

igen Gyakorlati tanácsadás, szülő 

csoport találkozása, problémák 

megbeszélése, ötlet átadás. 

Belsőségesebb kapcsolat 

kialakulása. 
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13. 2018.10.19. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

14. 2018.10.26. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

15. 2018.11.03. C/b/8: Szülőklub: 

Hogyan segíthetem 

gyermekem otthoni 

tanulását? 

EFOP pályázati 

program 

igen Tartalmas együttgondolkodás, 

beszélgetés.  

16. 2018.11.09. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

17. 2018.11.16. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

18. 2018.11.23. A/d/2: A korai 

intervencióban történő 

ágazatközi 

igen Szakmai együttműködés 

erősítése. A tagintézmény 

munkájának szélesebb körben 
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együttműködés 

(védőnő, egészségügy, 

szociális szféra) 

előadásokkal 

egybekötve, szülők 

bevonásával 

Egész napos 

konferencia 

EFOP pályázati 

program 

való megismertetése. Új szakmai 

kapcsolatok kialakítása. 

19. 2018.11.30. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

20. 2018.12.07. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

21. 2018.12.11. C/b/8: Szülőklub: 

Hogyan segíthetem 

gyermekem otthoni 

tanulását? 

EFOP pályázati 

program 

igen Tartalmas együttgondolkodás, 

beszélgetés.  

22. 2018.12.14. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

23. kb. 

2018.12.19. 

Karácsonyi ünnepség a 

Tiszafüredi 

igen Közös együttlét, ünneplés. 
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Tagintézményben, 

évértékelés 

24. 2019.01.11. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

25. 2019.01.18. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

26. 2019.01.23. C/b/8: Szülőklub: 

Hogyan segíthetem 

gyermekem otthoni 

tanulását? 

EFOP pályázati 

program 

igen Tartalmas együttgondolkodás, 

beszélgetés.  

27. 2019.01.25. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

28. 2019.02.01. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 
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29. 2019.02.08. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

30. 2019.02.15. C/b/1: Iskolai 

lemorzsolódásban 

veszélyeztetett 

gyermekek 

pszichológiai és 

fejlesztőpedagógiai 

megsegítése, sikeres 

előmenetel támogatása. 

EFOP pályázati 

program 

igen A tanulók rendszeresen és 

aktívan részt vettek a 

foglalkozásokon. Pozitív szülői 

és pedagógus visszajelzés. 

31. 2019.02.15. C/b/8: Szülőklub: 

Hogyan segíthetem 

gyermekem otthoni 

tanulását? 

EFOP pályázati 

program 

igen Tartalmas együttgondolkodás, 

beszélgetés.  

32. 2019.02.20. C/b/4: Szülőklub 

foglalkozás korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek szüleinek  

EFOP pályázati 

program 

 

igen Gyakorlati tanácsadás, szülő 

csoport találkozása, problémák 

megbeszélése, ötlet átadás. 

Belsőségesebb kapcsolat 

kialakulása. 

33. 2019.02.22. A/c/2: Érzékenyítés, a 

társadalmi elfogadás 

erősítése BTMN 

tanulókkal kapcsolatban 

pedagógusok részére 

EFOP pályázati 

program 

 

igen Pozitív pedagógus, 

intézményvezetői visszajelzés. 

Igény van az ilyen típusú 

foglalkozásokra. Szakmai 

együttműködés erősítése. 

34. 2019.03.01. A/c/3: Pedagógusok 

szakmai 

műhelyfoglalkozása a 

tehetség jeleinek 

megismerésére 

alulteljesítő gyermekek 

megsegítése a 

pedagógiai munka során 

igen Szakmai együttműködés 

erősítése. A tagintézmény 

tehetséggondozó munkájának 

szélesebb körben való 

megismertetése. 
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EFOP pályázati 

program 

 

35. 2019. PSZ 

hete 

Műhelyfoglalkozás A 

Fegyverneki 

Telephellyel közösen - 

Jó gyakorlat 

bemutatása. Okoskocka 

alkalmazása a 

tehetséggondozás során 

 

nem Programváltozás történt. 

36. 2019.03.22. A/c/2: Érzékenyítés, a 

társadalmi elfogadás 

erősítése BTMN 

tanulókkal kapcsolatban 

pedagógusok részére 

EFOP pályázati 

program 

 

igen Pozitív pedagógus, 

intézményvezetői visszajelzés. 

Igény van az ilyen típusú 

foglalkozásokra. Szakmai 

együttműködés erősítése. 

37. 2019.03.25. A/c/4: Nyílt nap: korai 

fejlesztés és 

eszközeinek bemutatása 

szülőknek. Bemutató 

órák.  

EFOP pályázati 

program 

 

igen Szülő-pedagógus kapcsolat 

elmélyítése, egymás munkájának 

segítése. 

38. 2019.04.05. C/b/4: Szülőklub 

foglalkozás korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek szüleinek  

EFOP pályázati 

program 

 

igen Gyakorlati tanácsadás, szülő 

csoport találkozása, problémák 

megbeszélése, ötlet átadás. 

Belsőségesebb kapcsolat 

kialakulása. 

39. 2019.06.07. C/b/10: 

Tehetségverseny a 

tehetséggondozásban 

résztvevő gyermekek 

részére beleértve a 

tehetséges alulteljesítő 

és hátrányos helyzetű 

gyermekeket 

EFOP pályázati 

program 

 

igen Közös, csoportos versenyzési 

lehetőség,  

40. 2019.06.04. Csapatépítés, szakmai 

tanulmánnyal 

egybekötve 

igen Szakmai kapcsolat elmélyítése. 

Jó gyakorlatok megismerése, 

átadása. 
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41. 2019.06.07. Pedagógusnap igen Munkahelyi légkör, munkatársi 

kapcsolat erősítése. 

42. 2019. 07. 

08-12 

C/b/9: Óvodából iskolai 

átmenet megsegítése. 

Hátrányos helyzetű 

gyermekeknek tábor.  

EFOP pályázati 

program 

 

igen Iskolába készülő gyermekek 

részképességeinek fejlesztése 

játékos eszközökkel játékba 

integráltan. 

43. 2019. 07. 

22.-26 

 

C/b/9: Óvodából iskolai 

átmenet megsegítése. 

Hátrányos helyzetű 

gyermekeknek tábor.  

EFOP pályázati 

program 

 

igen Iskolába készülő gyermekek 

részképességeinek fejlesztése 

játékos eszközökkel játékba 

integráltan. 

44. 2019. 08. 

05.-09. 

C/b/3: Pillangó tábor: 

korai fejlesztésben 

részesülő gyermeknek 

és szüleinek  

EFOP pályázati 

program 

 

igen Belsőségesebb kapcsolat 

elmélyítése. Egymás 

munkájának megismerése, 

segítése. 

45. 2019. 08. 

12-16. 

C/b/6: 

Tanulásmódszertan 

tábor veszélyeztetett 

gyermekek számára  

EFOP pályázati 

program 

 

igen Segítségadás a tanulás 

eredményesebbé tételében. 

46. 2019.08.23. A/d/3: Gond van a 

gyermekemmel. Ki 

segíthet? 

Segítőszakmák 

összefogása a 

magatartási, 

beilleszkedési, érzelmi 

zavaros gyermekeknél  

EFOP pályázati 

program 

 

igen  

 

14. Innovációk az intézményben, tagintézményben, telephelyen: 

Hagyományos nyári képességfejlesztő táborok megtartása. 
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VI.9 A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény és Fegyverneki Telephely 

Szabó Judit 

tagintézmény-igazgató 

 

 

 

1. A tagintézmény és telephely személyi feltételeinek leírása: 

Tagintézmény:  

A Tagintézményben 2018 novemberétől megkezdte munkáját a GYES-ről visszatérő 

fejlesztőpedagógus szakember, illetve 2019 április végén 1 fő pszichológussal sikerült bővíteni 

a szakemberlétszámot. A pszichés megsegítés területén még így is várólistával dolgozunk. 1 

főállású gyógytestnevelővel nem tudjuk biztosítani az ellátásra beérkező igényeket, a 

megbízással való foglalkoztatásra szakemberhiány miatt csak részben van módunk. A 2 fő 

főállású logopédus nem elegendő arra, hogy a logopédiai terápiára jogosult gyermekeket 

maradéktalanul ellássuk. Korai fejlesztésben a látásfejlesztést és a mozgásfejlesztést külső 

szakemberrel tudtuk biztosítani. 

 

Telephely:  

A Telephelyen 3 fő gyógypedagógus (1 fő vezető), 2 fő logopédus, és 1 fő pszichológus végzi 

főállásban a szakmai feladatellátást. Két fő logopédust több éve alkalmazunk megbízási 

szerződéssel, hogy a terület logopédiai ellátását biztosítani tudjuk. Mozgásfejlesztő 

szakemberünk nincs, két kolléga viszont a kulcsár-féle mozgásterápiás képzést elvégezte. 

Pszichológusunk heti egy napon a Kunhegyesi Tagintézményben végzi szakértői bizottsági 

tevékenységét, mely determinálja a nevelési tanácsadásra fordítható órák számát. A korai 

fejlesztésben olyan kisgyermekünk is volt, akinek szurdopedagógiai ellátásra lett volna 

szükség, de sajnos ezt nem tudtuk biztosítani, így a logopédus látta el legjobb tudását adva. A 

működés hátterét egy ügyviteli dolgozó biztosítja, aki a második félévtől túlórában az épület 

takarítását is végzi. 

 

2. A tagintézmény és telephely tárgyi feltételeinek leírása. 

Tagintézmény:  

A tagintézmény 1 épületben működik. Az épület akadálymentesítése még nem történt meg. Az 

5 terápiás és vizsgáló szobából, egy időben csak 4 használható, mert két szoba egymásba nyílik. 

Az órarendek összeállítása, és az ellátások kiszervezése külső helyszínre ezért külön 

koordinációt igényel. Nagyobb rendezvények megtartásához nem rendelkezünk a megfelelő 

feltételekkel. 

Évek óta gondot okoz, az iratok elhelyezése, egyelőre forráshiány miatt nem került sor, egy 

nagy teherbírású polcrendszer kialakítására. Ugyanígy problémát jelent, hogy nem 

rendelkezünk tároló helyiséggel, így a nem használatos eszközök, bútorok, irodaszerek, 

tisztítószerek tárolása nem megoldott. Igényeinket folyamatosan jelezzük, a költségvetési 

tervezés is megtörtént. Kerestük új épületbe történő átköltözés lehetőségét. 

Az EFOP 3.1.6 pályázat keretében beszerzésre került 6 laptop, 1 tablet, 1 számítógép 

kiegészítőkkel, 1 monitor, és 1 hangszóró, és megérkeztek az OKOSKOCKA készletek (8 

doboz). 

A munkavédelmi- és tűzvédelmi bejárás, ellenőrzés a Tiszapark kft. által megtörtént. 
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Telephely:  

Ötödik tanéve működünk a jelenlegi épületrészben. Az épületnek akadálymentesítése nincs, a 

lépcső magas, a WC sem megközelíthető kerekesszékkel. Az Önkormányzat gazdasági 

szervezeti egységével osztozunk az épületen. 

A rendelkezésünkre álló tér nem túl nagy, igyekszünk gyermekbarát környezetet teremteni 

klienseink és szüleik számára. 

Iratok tárolása átmenetileg megoldódott, de további polcrendszer szükséges a tisztítószerek és 

a forgalmon kívüli iratok jogszabály szerinti több éves tárolásához 

A szobák sem túl nagyok, mozgásfejlesztésre, nagyobb csoportos terápiára, közösségi 

rendezvény megtartására nem alkalmasak. 

Az épület ablakai cserére, vagy jelentős felújításra szorulnak, mely mára sürgetővé vált.  

Eszközparkunk a tanév során tovább gyarapodott. Az EFOP 3.1.6 pályázat beszerzése révén 

újabb bútorokkal, irodai székekkel lettünk gazdagabbak. A szakemberek 3 új laptopnak is 

örülhettek ebben az évben, mely jelentősen megkönnyítette az adminisztratív munkát. Egy 

asztali számítógép konfigurációval is gazdagodtunk, valamint több fejlesztő játék is 

megérkezett. A hiányzó eszközök beszerzése folyamatban van. 

A munkavédelmi előírásoknak megfelelően az őszi időszakban átvizsgáltuk az épületet, majd 

tavasszal a Tisza Park általi kockázatfelmérő vizsgálat is megtörtént. 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, az eredményesség-mérés alapján: 

3.1 Korai fejlesztés 

Tagintézmény  
A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 16 fő, tanácsadásba vont:0fő, (ellátatlan 0 fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 4 4 3 3 2 

% 25 25 19 19 12 

 

Megjegyzés: A nem javult/keveset javult gyermekek fejlesztése vagy rövid ideje tart, 

esetenként  kevés óraszámban, vagy eü állapota, kórképe jelentősen befolyásolja a fejlődés 

lehetőségének mértékét. 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek leírása: 

A tanév során 4 új gyermek került az ellátásba, terápiájuk 2019-ben kezdődött meg. Az előírt 

végzettségű szakembereket, terápiás óraszámokat tudtuk biztosítani, a tiflopedagógiai ellátás 

kivételével. Két gyermek számára ír elő a szakértői vélemény látásfejlesztést, de 

szakemberhiány miatt csak az egyiknek tudtuk biztosítani az előírt heti 1 órát, a másik gyermek 

látásfejlesztését, ezen a téren is tapasztalattal bíró, de képzettséggel nem rendelkező 

gyógypedagógussal oldottuk meg. A Kunhegyesi Tagintézmény ellátási területéről érkező 4 

gyermek mozgásfejlesztését, és a Fegyverneki Telephely ellátási területéről érkező 2 gyermek 

mozgásfejlesztését, és komplex gyógypedagógiai megsegítését is biztosítottuk a tanév 

folyamán. 

Egy gyógypedagógus kollégánk szakirányú továbbképzés keretében szomatopedagógus 

képesítést szerzett, így a következő tanévtől saját szakemberrel tudjuk a mozgásfejlesztést 

elvégezni. 
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Telephely: 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 3 fő, tanácsadásba vont:0fő, (ellátatlan 0fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő  2 1   

%  67 33   

 

Szakterületi sikerek és nehézségek:  

Korai fejlesztés terén lehetőségeink szűkösek: nincs mozgásfejlesztő szobánk, illetve 

konduktor, szomatopedagógus kolléga sem a Telephelyen. A terápiák, fejlesztések helyileg a 

gyógypedagógiai vizsgálóban és a tiszabői Margaréta Óvodában valósultak meg. Tárgyi 

felszereltségünk is hiányos még, ugyan az utóbbi időben több eszközt is sikerült beszereznünk. 

A fejlesztés eredményessége összetett ezen a területen, és nem is biztos, hogy van realitása a 

mérési eredményeink, mert az egyik kliens nagyothalló, sokára kapott készüléket, 

szurdopedagógust nem tudtunk az ellátásba bevonni, logopédus segítette a gyermeket és szüleit. 

Másik esetben genetikai betegség igazolását várják, a probléma determinálja a 

fejleszthetőséget. A harmadik esetben pedig májusban kezdődött meg a fejlesztés. 

Összességében azonban elmondható, hogy a nehézségek ellenére előrelépés regisztrálható, 

illetve mindhárom kisgyermek intézményes nevelésbe kerül szeptembertől. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Tagintézmény: 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 149 fő, tanácsadásba vont:4fő, (ellátatlan32fő 

tanköteles korú + 30 fő a KOFA szűrés alapján, akiknek nevelési tanácsadásban biztosítjuk a 

logopédiai terápia előkészítését) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 6 17 27 29 70 

% 4 11 18 20 47 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek leírása:  

Az 5 éves korú gyermekek megközelítően 2/3-ának van szüksége a szűrésének eredményei 

alapján logopédiai megsegítésre.Viszonylag magasnak mondható az általános pöszék, és az 

egyéb kategóriába sorolt, a nem tiszta profilú pöszeséghez, dadogáshoz, vagy nyelvfejlődési 

késéshez sorolható, hanem egyszerre két vagy több tünetegyüttest is mutató gyermekek száma. 

A 3 éves korú gyermekek szűrési eredményei azt mutatják, hogy 6-7 % egyáltalán nem beszél, 

vagy csak néhány sajátos szót mond, és a gyermekek 2/3-ának nyelvi fejlődése elmarad az 

életkorban elvárható szinttől, ami szintén kiemelt figyelmet vagy beavatkozást igényel. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogszabályban előírt feladatokat 2 fő állásúlogopédussal nem 

lehet ellátni. Az állományban lévő kollégáktól óriási teherbírást feszített munkatempót igényel 

a szükségletek kielégítése, ami a minőségi munka rovására és személyek lelki egyensúlyának 

elvesztéséhez vezethet.  
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Telephely: 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 132fő, tanácsadásba vont:0fő, (ellátatlan 0fő) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 3 29 39 44 17 

% 2 2 30 33 13 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek:  

Sikerként könyvelhető el, hogy a második félévtől a visszatérő főállású logopédussal a 

várólistán lévő gyermekek ellátása is megkezdődhetett. A terápiák az óvodákban zajlottak, így 

ha a gyermek az óvodában volt, biztos, hogy ellátásban is részesült aznap. A hátrányos helyzet 

ellenére egyre több kisgyermeknek van füzete, és egyre több szülő érdeklődő, követi gyermeke 

fejlődését. Több gyermek párhuzamosan gyógypedagógus vezetésével részképesség – 

fejlesztésben is részesül, így a beszédkorrekció mellett a tanulási nehézségek kialakulási 

valószínűsége is csökkenthető. A megkésett beszédfejlődésű kisgyermekek beszédindítása is 

sikeres volt. 

Nehézség az eszközpark szerénysége, a legtöbb eszközből csak egy van, amortizálódnak, 

utánpótlásuk nem megoldott. A gyermekek beszédhibája egyre makacsabb, összetettebb, az 

otthoni gyakorlás esetleges, vagy nincs, melyek miatt a terápiás időszak meghosszabbodik. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

Tagintézmény: 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám:279 fő, tanácsadásba vont:1fő, 

(ellátatlan 43fő – pszichés gondozás) 

 

Ebből pszichológiai gondozás:72 fő, ebből 13 fő diagnosztikus szakaszban van 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 7 (ebből 6 

lemorzsolód

ott) 

1 14 13 24 

% 12 1 24 22 41 

 

 

Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 207 fő 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 6 18 42 72 69 

% 3 9 20 35 33 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek: 

Egyik pszichológusunk 2019. április 23-án kezdte meg a munkát, korábban 1 fő 

pszichológussal biztosítottuk a pszichés gondozást és a szakértői bizottsági tevékenységet, ezért 

magas volt a várólistára kerülők száma. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sok a súlyos, hosszú 

pszichoterápiás megsegítést igénylő eset. Magas a gyermekvédelem által pszichés megsegítésre 

kötelezett gyermek száma, ahol az együttműködés a családdal sok esetben nehezen alakítható 

ki. Óvoda-, iskolapszichológiai ellátás hiányában az oda tartozó esetek is a Tagintézményben 
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jelennek meg. Az ellátási területen pszichológiai ellátás csak a Szakszolgálatban biztosított, így 

az igények lefedésére indokolt lenne a pszichológus létszám bővítése. 

A fejlesztőpedagógus kolléganő tartós táppénz miatt, csak a második félévtől tudott dolgozni, 

ekkor a gyógypedagógus kollégák is indítottak még új csoportokat. A nem javult, illetve keveset 

javult csoportba tartozó gyermekek egy része a KOFA szűréssel kiszűrt nem beszélő 

gyerekekből áll, illetve olyan gyermekekből, akiknek a szakértői vizsgálata 

megkezdődött/lezárult, vagy ősszel terjeszti az intézmény. Ahol nem volt eldönthető első 

vizsgálat alkalmával az SNI gyanúja, folyamatdiagnosztika céljából ezek a gyerekek is 

bekerültek a fejlesztésbe, segítve ezzel a szakértői bizottsági tevékenységet. 

 

Telephely: 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 146fő, tanácsadásba vont:0 fő, 

(ellátatlan 0fő) 

Ebből pszichológiai gondozás: 28 fő 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 4 4 8 7 5 

% 14 14 29 25 18 

 

Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 8 21 46 43 0 

% 7 18 39 36 0 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek:  

A gyermekek beválasztása a SZÓL-e? eljárás alapján történt, azokban az esetekben, amikor az 

írás-olvasás készültség és/vagy nyelvi fejlettség, vagy mindhárom területen jelentősebb 

elmaradás mutatkozott. Az ellátás minden esetben a gyermek óvodájában szerveződött. A 

helybe vitt fejlesztésnek köszönhetően szoros a kapcsolat a nevelési intézmény pedagógusaival, 

szülővel, rendszeresek voltak a konzultációk. Nehézséget okoz a rossz utakon való saját autó 

használata, mely egyben azonban könnyebbség is a fejlesztő eszközök mozgatásában. 

Eszközeink száma nőtt ugyan, de amortizálódnak, és a legnagyobb hiányosságot az igazán 

fogyó eszközök beszerzése jelenti (ceruzák, színesek, papírok, lapok, ollók, gyurma stb.), pedig 

ezek nélkül eredményes fejlesztés nincs. Az eredményességmérés adatai értelmezéséhez 

kívánkozik az a tény, hogy klienseink nagy százaléka Tiszabő lakosa, jelentős szociokulturális 

hátránnyal érkezve az óvodába, melyet nem sikerül „ledolgozni” az 5. életévre, így hatalmas 

feladat vár az iskolaelőkészítésre vállalkozó pedagógusokra. A nehézség mellett siker az, hogy 

a szülők elfogadnak, várnak bennünket, a gyerekek még inkább. A körülmények ellenére 

fejlődés mindenkinél tapasztalható, még ha a kimeneti mérés számszerűen ezt nem is 

regisztrálja. A pszichés gondozás terén szintén tapasztalható az a tendencia, hogy egyre 

komolyabb, nehéz esetekkel keresnek fel bennünket. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

Tagintézmény:  

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 143fő, (ellátatlan 0fő) 
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A tehetségszűrésben 110 gyermek vett részt, 5 tanuló esetében megtörtént a tehetségazonosítás 

is, melyről szakterületi vélemény került kiállításra. Ebben a tanévben lehetőségünk nyílt 3 

önismereti csoport indítására, melybe 33 tanuló kapcsolódott be. 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek 

A tehetségkoordinátor (heti 11 órában végzi a Tagintézményben a feladatát, 10 órában a 

Karcagi Tagintézményben dolgozik) megyei szinten is aktívan kapcsolódik be a szakterületi 

tevékenységekbe. Ennek keretében megtörtént a kapcsolatfelvétel Hajdú-Bihar Megyével, az 

ott dolgozó szakemberek szívesen jönnek hozzánk, s kíváncsiak a nálunk zajló munkára. A 

Tagintézményben beindult a tehetségazonosítás, és az önismereti csoportok vezetése, és ennek 

a dokumentumvezetése is pontosításra került. Kezdetben nehézséget jelentett az új INYR –ben 

való munka, a tehetségkoordinátori tevékenység megfelelő rögzítése, de a tanév során ez 

rendeződött. 

 

Telephely: 

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 16 fő, (ellátatlan 0fő) 

Szakterületi sikerek és nehézségek: Tehetségkoordinátorunk heti 4 órában végezte feladatát e 

területen, melynek során kapcsolatot tartott az intézmények vezetőivel, kijelölt 

kapcsolattartóival, tehetségfejlesztő foglalkozásokat látogatott. Egy óvodai csoportban volt 

tehetségfejlesztés, illetve nagy sikere volt idén is az Önismereti csoportnak.  

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Tagintézmény: 

Ebből típusonként: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 171fő, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

IÉV Egyé

b 

Fő 54 18 3 106 11 0 

% 32 11 2 62 6 0 

 

Ebből eredmény szerint: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 171fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább Megyei 

SZB 

BTMN Tan. 

gyengeség 

Ép Egyéb 

Fő 15 141 - 4 11 

% 9 83 - 2 6 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek: 

Az előző tanévhez képest az első félévben kevesebb új vizsgálati kérelem érkezett be, a második 

félévben a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően érkeztek a kérelmek. Nőtt a száma a korai 

életkorban kért vizsgálatoknak. Ezekben az esetekben gyakran beszédfejlődésben való jelentős 

elmaradást is jeleznek, illetve autisztikus tüneteket. Ezekben az esetekben gyakran nevelési 

tanácsadásba is bevontuk a gyermekeket folyamatdiagnosztika céljából, a probléma okának 

pontos feltárása érdekében, illetve előjegyzésbe kerültek logopédiai terápiára. 4 vizsgálat zárult 

a diagnózis megszüntetésével. A vizsgálatokon való megjelenési arány 73 %-os. Közigazgatási 

eljárás indult 7 esetben. Még a tanév végéig van 5 függőben lévő vizsgálatunk (2.-3. időpont). 
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Telephely: 

Ebből típusonként: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 152fő, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

IÉV Egyé

b 

Fő 56 8 8 64 16  

% 34 6 6 42 12  

 

Ebből eredmény szerint: 

 Éves SZB vizsgálatok száma 152fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább Megyei 

SZB 

BTMN Tan. 

gyengeség 

Ép Egyéb 

Fő 31 87  24 10 

% 20 57  16 7 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek:  

A tanévben e területen több alkalommal a tervezéstől eltérően valósultak meg a BTMN 

kontrollvizsgálatok. Ennek egyik oka a pályázati programokhoz való alkalmazkodás (képzések, 

konferenciák), illetve a beérkező alapvizsgálatok határidejének tartása volt. Az előző évekhez 

képest magasabb kontrollvizsgálati terjesztés érkezett. Jelenleg várólistán már nincs vizsgálat, 

viszont ismételt, illetve közigazgatási hatósági eljárás keretében összesen még 20 vizsgálat lesz 

a tanév elején. Több esetben kellett a gyermekjóléti szolgálat segítségét igénybe venni a 

nevelési-oktatási intézmények mellett annak érdekében, hogy a szülő gyermekével a 

vizsgálaton megjelenjen. AZ SNI gyanúval továbbított vizsgálatok száma idén is magas volt. 

 

4. Gyógytestnevelés: 

Tagintézmény: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám:126 - 7 fő hiányzás miatt nem értékelt, 

(ellátatlan46fő+ 65 fő pesplanus diagnózissal otthoni gyakorló feladatot kapott, 

gyógytestnevelés órákon nem vesz részt) 

Ebből: 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 14 44 61 

% 0 0 12 37 51 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek: 

A főállású dolgozó 11 csoportot vitt heti 2 órában. Az általa ellátott 3 intézmény közül kettőben 

(Kengyel, Tiszatenyő – Ált. Isk.) felújítási munkák zajlottak az első félévben, ami nagyfokú 

rugalmasságot igényelt az órák helyszínének és időpontjának megválasztásában. Ez a kengyeli 

iskolában nagyobb arányú hiányzást is eredményezett a felső tagozatosak körében. A 2. félévre 

a munkálatok befejeződtek, és a megszokott módon zajlott a gyógytestnevelés órák 

megvalósítása. Alacsony az igazolatlan hiányzások száma. Törökszentmiklóson az év közben 

átadott uszoda használatával összevont úszásórák kerültek bevezetésre, ami kihatással volt a 

gyógytestnevelés órák órarendjére is, így az általános iskolai csoportok összetétele 

folyamatosan változott, ami nem segítette elő a minőségi munkavégzést. 
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A gimnáziumban az ellátást megbízással foglalkoztatott kolléga végezte 1 csoporttal, heti 3 

órában. A Pánty Endre Katolikus Általános iskolában, és a Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozatán szakember hiány 

miatt az ellátást nem tudtuk biztosítani. Más intézmény nem igényelt gyógytestnevelés ellátást. 

 

Telephely: 

A Telephely ellátási területén gyógytestnevelési ellátást az oktatási intézmények nem 

igényeltek. 

 

5. Óvoda- és iskolapszichológiai koordináció: 

A Tagintézmény és a Telephely területén nincs óvoda-és iskolapszichológus így a koordináció 

nem valósulhat meg. 

 

6. Egyéb tevékenységek: 

6.1 Saját, tagintézményi és telephelyi pályázati programok 

Tagintézmény 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Szakmai 

műhely -

Korai 

intervencióba

n történő 

ágazatközi 

együttműköd

és  

2018.10.15 védőnő, 

egészségü

gy, 

szociális 

szféra, 

óvodapeda

gógusok, 

Biztos 

Kezdet 

Gyerekház 

szakszolgá

lat 

Szabó 

Judit 

Gácsi 

Margit 

25 fő „A korai 

életkorban 

történő fejlesztés 

biztosításának 

indokoltsága és 

lehetőségei a 

Törökszentmikl

ósi Járásban” 

témába nagyon 

aktívan 

bevonhatóak 

voltak a hozzánk 

érkező kollégák, 

pozitív volt a 

minőségbiztosít

ási kérdőívek 

alapján a 

rendezvényt 

színvonalára 

magas 

pontértékeket 

adtak, melyek 

94% és 100% 

között mozogtak 

2. Szakmai 

műhely a 

nevelési, 

nevelési-

2019.03.05 nevelési, 

nevelési-

oktatatási 

intézmény

Szabó 

Judit 

Gazdig 

Dóra 

24 Az egész napos 

indikátor 

rendezvény 

aktív 
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oktatási 

intézmények 

pedagógusaiv

al, a 

gyermekvéde

lem 

képviselőivel 

az 

iskolaelhagyá

st segítő 

ágazatközi 

együttműköd

és 

fejlesztésére 

ek, 

védőnők, 

szociális 

szféra, 

szakszolgá

lat 

közreműködést 

igényelt a 

különböző 

szakterületekről 

érkező 

kollégáktól, a 

nap végén 

eredményesnek 

ítélték a 

rendezvényt, a 

minőségbiztosít

ási kérdőívek 

alapján a 

rendezvényt 

színvonalára 

magas 

pontértékeket 

adtak, melyek 

97% és 100% 

között mozogtak 

3. Szakmai 

műhely 

óvodapedagó

gusokkal – 

problémaészl

elés, jelzés, 

együttműköd

és a prevenció 

elősegítésére 

2019.04.08 óvodapeda

gógusok, 

védőnők, 

Gyermekj

óléti 

szolgálat, 

szakszolgá

lat 

Tóviziné 

Hevesi-

Tóth 

Mária, 

Juhász 

Olga 

22 fő Az előadások 

interaktív 

formában 

zajlottak, a 

résztvevők 

közben is 

feltehették 

kérdéseiket. A 

visszajelzések 

pozitívak 

voltak,a 

minőségbiztosít

ási kérdőívek 

alapján a 

rendezvényt 

színvonalára 

magas 

pontértékeket 

adtak, melyek 

94% és 100% 

között mozogtak 

4. Korai 

intervencióba

n történő 

ágazatközi 

együttműköd

és 

2019.05.13 védőnő, 

egészségü

gy, 

szociális 

szféra, 

óvodapeda

gógusok, 

Biztos 

Gazdig 

Dóra 

Gácsi 

Margit 

19 fő Az program 

gyakorlati 

megközelítésű 

volt, a pszichés 

gondozás 

valamint a 

fejlesztési 

lehetőségekre, 
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Kezdet 

Gyerekház

, 

szakszolgá

lat 

eszközökre 

irányult, 

figyelembe vette 

a résztvevők 

által előzetesen 

felvetett 

problémaköröke

t. A 

visszajelzések 

pozitívak voltak, 

a 

minőségbiztosít

ási kérdőívek 

alapján a 

rendezvényt 

színvonalára 

magas 

pontértékeket 

adtak, melyek 

94% és 100% 

között mozogtak 

5.-6. Tehetséggon

dozó tábor 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekekne

k a sakkpalota 

program és az 

okoskocka 

alkalmazásáv

al 

1.tábor 

2019.06.24-

06.28. 

 

2.tábor 

2019.08.05-

08.09 

Nagycsop

ortos korú 

gyermeke

k 

Tóviziné 

Hevesi-

Tóth 

Mária, 

Gazdig 

Dóra 

30 fő 

 

(egy-

egy 

táborba

n 15 fő) 

A táborozók 

érdeklődőek, 

motiváltak 

voltak, nem volt 

kimaradás. A 

program sikeres 

volt a 

gyermekek 

kognitív, 

szociális, és 

motoros 

képességei 

javultak. A 

minőségbiztosít

ási kérdőívek 

alapján a 

rendezvényt 

színvonalára 

magas 

pontértékeket 

adtak, melyek 

100%-ként 

értelmezhető 

7.-8 Csicsergő 

élménytábor - 

nagycsoporto

s és 1. 

osztályos 

1.tábor 

2019.07.01-

07.05. 

 

2.tábor 

nagycsopo

rtos és 1. 

osztályos 

gyermeke

k 

Burai 

Zsuzsanna 

Kóródi 

Anikó 

30 fő 

 

(egy-

egy 

Pótolni 
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gyermekek 

megismerő 

tevékenységé

nek 

fejlesztésére 

2019.07.08-

07.12 

táborba

n 15 fő) 

 

Telephely: 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

(szövegesen) 

1. Az Újszászi 

Telephely 

fogadása – 

tapasztalat és 

jógyakorlatok 

cseréje, 

tudásmegoszt

ás 

2018.08.27. szakalkal

mazottak, 

ügyviteli 

dolgozók 

Szabó 

Ildikó 

Varga 

Mária 

Csíkné 

Gábli 

Erika 

Farkasné 

Rózant 

Ildikó 

Szabó 

János 

Szásziné 

Nagy 

Krisztina 

12 fő tapasztalatok, 

jógyakorlatok 

cseréje, 

ismerkedés, 

kapcsolati tőke 

bővítése voltak  

a fő hozadékai a 

rendezvénynek. 

A kollégák jól 

érezték magukat, 

a visszajelzések 

nagyon 

pozitívak voltak. 

2. A korai 

iskolaelhagyá

s 

veszélyeinek 

kitett tanulók 

felismerése, 

sikeres 

iskolai 

előmenetelén

ek segítése – 

ágazatközi 

műhelymunk

a 

2018.10.25. pedagógus

ok, 

védőnők, 

családsegít

ők 

Szabó 

Ildikó 

14 érzékenyítés, 

ismerkedés, 

szakmai 

konzutáció, 

tapasztalatcsere, 

kapcsolati tőke 

bővítése volt a fő 

cél. Az 

ágazatközi 

szakemberek 

munkáját jobban 

megismerhettük, 

az 

együttműködés 

pontjait 

meghatároztuk. 

A rendezvény 

sikeres volt. 

3. A korai 

iskolaelhagyá

s okai, 

veszélyei, 

2018.11.06. pedagógus

ok, szülők, 

ágazatközi 

Szabó 

Ildikó 

Varga 

Mária 

46 érzékenyítés, 

ismeretátadás, 

szakmai 

konzultáció, 
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következmén

yei valamint 

azok 

mérséklése 

szakember

ek 

Csíkné 

Gábli 

Erika 

Farkasné 

Rózant 

Ildikó 

Szabó 

János 

kapcsolati tőke 

bővítése volt a fő 

célja a félnapos 

indikátorrendezv

énynek. A 

visszajelzések 

nagyon 

pozitívak voltak. 

4. A 

tehetséggond

ozás szerepe a 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

felzárkóztatás

ában - 

műhelymunk

a 

2018.11.27. többségi 

pedagógus

ok 

Varga 

Mária 

14 Elsősorban a 

többségi 

pedagógusok 

érzékenyítése, 

ismeretátadás 

volt a fő célunk, 

mely 

megvalósult a 

félnapos 

indikátorrendezv

ény során. 

5. Jó 

gyakorlatok a 

korai 

iskolaelhagyá

s 

megelőzésére 

– többségi 

pedagógusok

nak 

2019.01.17. többségi 

pedagógus

ok 

Csíkné 

Gábli 

Erika 

16 Érzékenyítés, 

ismeretátadás, 

szakmai 

konzultáció, 

kapcsolati tőke 

bővítése volt az 

alap célunk, 

mely a félnapos 

indikátorrendezv

ény alatt 

sikeresen 

megvalósult. 

6. „Kicsi ninja 

gyerkőcök”- 

iskolások 

2018.09.19. 

– 

2019.02.06. 

iskolás 

gyermeke

k 

Szabó 

János 

14 Tagozatok 

közötti átmenet 

segítése, 

magatartási, 

beilleszkedési 

nehézségek 

kezelése, 

önbizalomhiány 

oldása sikeresen 

megvalósult a 

foglalkozások 

során. A 

gyerekek 

nagyon aktívak 

és érdeklődőek 

voltak. 
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7. „Kicsi ninja 

gyerkőcök”- 

óvodások 

2018.09.20. 

– 

2019.02.07. 

óvodás 

gyermeke

k 

Szabó 

János 

9 Az óvoda-iskola 

átmenet segítése, 

kudarctűrés 

növelése, 

agressziókezelés 

alakítása volta 

kitűzött cél, 

mely meg is 

valósult a 

foglalkozások 

során. 

8. Szülőcsoport 2018.11.05. 

– 

2019.02.04. 

szülők Csíkné 

Gábli 

Erika 

12 A serdülő- és 

kamaszkori 

nehézségek, 

problémák 

kezelésére 

tanácsadás, 

esetenként 

személyes 

konzultációs 

segítségnyújtás 

történt a 

szülőknek,akik 

nagyon 

elégedettek 

voltak a nyújtott 

lehetőséggel.  

9. Önismereti 

csoport 

2018.11.06. 

– 

2019.02.28. 

felső 

tagozatos 

tanulók 

Csíkné 

Gábli 

Erika 

16 Játékos 

formában az 

önismeret 

elősegítése, 

kommunikáció, 

kudarctűrés és a 

továbbtanulási 

iránti kedv 

felkeltése, 

növelése, 

fejlesztése 

történt a 

foglalkozássoro

zat alkalmain, a 

tanulók 

kedvelték a 

foglalkozásokat, 

bár eleinte 

nehezen nyíltak 

meg, vonódtak 

be a 

tevékenységekb
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e, mely később 

oldódott. 

 

10. Zene – mese 

– művészeti 

tábor 

2019.07.01. 

– 

2019.07.05. 

tanulók Varga 

Mária 

Csíkné 

Gábli 

Erika 

Farkasné 

Rózant 

Ildikó 

12 Különféle 

művészeti 

ágakba való 

bepillantás útján 

kívántuk a 

tagozatok 

közötti 

átmenetet 

segíteni, az 

ismerkedési és 

kommunikációs 

szokásokat 

alakítani. A 

tábor nagyon 

sikeres volt. 

 

11. „ Edzett 

testben edzett 

lélek” – 

mozgásfejles

ztő tábor 

Örményes 1. 

turnus 

2019.07.08. 

– 

2019.07.12. 

gyermeke

k, tanulók 

Szabó 

János 

10 Mozgásfejleszté

s történt 

változatos 

technikákkal, 

módszerekkel. 

Bepillantást 

nyerhettek a 

harcművészetek

be, 

kipróbálhatták 

magukat az 

alapok 

elsajátítása 

során. 

 

12. „ Edzett 

testben edzett 

lélek” – 

mozgásfejles

ztő tábor 

Örményes 2. 

turnus 

2019.08.05. 

–  

2019. 08.09. 

tanulók Szabó 

János 

10 Mozgásfejleszté

s történt 

változatos 

technikákkal, 

módszerekkel. 

Bepillantást 

nyerhettek a 

harcművészetek

be, 

kipróbálhatták 

magukat az 

alapok 

elsajátítása 

során. 
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6.2 Tagintézményi és telephelyi saját programok felsorolása 

Tagintézmény: 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Önismereti 

játékok 

alkalmazási 

lehetőségei 

(saját 

élmény) - 

2019.03.04 Tagintézm

ény/teleph

ely 

dolgozói 

Orosz 

Máténé, 

Récziné 

Halmai 

Hédi 

18 A kollégák 

örömmel vettek 

részt a saját 

élményű 

önismereti 

játékokban. A 

bemutatott 

játékokat a napi 

tevékenységekb

e, terápiákba is 

sikeresen be 

lehet építeni. 

Jobban 

megismertük 

egymást, 

csapatépítést is 

szolgált a 

rendezvény. 

2. Bemutató óra 

pedagógusok

nak – 

tehetséggond

ozás, 

önismereti 

csoport 

2019.03.06 iskolában 

tanító 

pedagógus

ok 

Orosz 

Máténé 

12 A gyerekek 

élvezték a 

bemutató órát. A 

pedagógusok 

visszajelzése 

pozitív volt. A 

rendezvény 

segítette a 

tehetséggondozá

s 

szakfeladatának 

megismerését és 

elfogadását, az 

együttműködés 

fokozását. 

3. Nyílt nap 2019.03.07 óvodások, 

szülők 

Farkas 

István, 

Fehér 

Henriett, 

Gazdig 

Dóra, 

Juhász 

Olga, 

29 A korábbi 

évekhez 

hasonlóan nagy 

sikere volt a 

gyermekek 

körében a 

megtartott 

foglalkozásokna

k, örömmel 
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Gácsi 

Margit 

vettek részt a 

tevékenységekb

en, a szülők 

érdeklődése 

inkább a 

tájékoztatás, 

tanácsadás 

irányában volt 

mérhető. 

4. Logopédiai 

Munkaközöss

ég kihelyezett 

foglalkozásán

ak 

lebonyolítása, 

bemutató 

órák tartása 

2019.03.20 Logopédia

i MK 

tagjai 

Burai 

Zsuzsanna 

Farkas 

István 

15 A rendezvény 

sikeres volt, a 

munkaközösség 

tagjai 

megismerhették 

a Tagintézményt 

és a logopédus 

szakemberek 

munkáját. 

Kellemes 

hangulatú 

szakmai 

megbeszélés 

alakult ki a 

bemutató órák 

után, mely 

folytatódott az 

EFOP 3.1.6 

pályázat 

logopédusait 

érintő feladatok 

megbeszélésével

.  

5. II. regionális 

szakszolgálat

i konferencia 

2019.05.29 Szakszolg

álat és a 

partnerinté

zmények 

dolgozói 

(Kunszent

mártoni, 

Mezőtúri, 

és a 

Törökszen

tmiklósi 

Tagintézm

ény, 

valamint a 

Fegyverne

ki 

Telephely) 

Az érintett 

Tagintézm

ények/Tel

ephely 

vezetői, 

dolgozói 

 Nagyon érdekes 

előadásokat 

hallgattunk meg, 

mely lehetővé 

tette, hogy egy 

kicsit 

szélesedjen a 

látókörünk. A 

szünetben is 

lehetőség volt 

tehetséges 

diákok, 

pedagógusok 

tevékenységeive

l, munkáival 

megismerkedni. 
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Telephely: 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Cél-

csoportja 

Megvaló-

sítók 

Részt-

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

(szövegesen) 

1. Tehetségműh

ely 

2019.03.06.  Varga 

Mária 

8 információbővít

és, fogalmak 

tisztázása, 

ötletbörze, 

érzékenyítés 

2. Nyílt 

foglalkozáso

k az 

óvodákban 

2019.03.05.

-03.09. 

 Varga 

Mária 

Farkasné 

Rózant 

Ildikó 

Szabó 

János 

 

25 a szülők 

bepillanthattak a 

szakszolgálati 

terápiák 

rendjébe, a 

fejlesztések 

folyamatába, 

egyéni 

konzultációra is 

kaptak 

lehetőséget 

3. II Regionális 

konferencia-

Mezőtúr 

2019.05.29. a 

szakszolgá

lat és 

partnerek 

dolgozói 

az érintett 

tagintézmé

nyek, 

telephely 

dolgozói 

 tartalmas 

előadások által 

információszerz

és, - bővítés 

történt 

 

6.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel 

Tagintézmény: 

Ssz. Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény 

haszna 

1  „Bárkiből lehet áldozat, ha 

másnak látják a többiek” 

konferencia (Jászberény) 

2019.03.21. Gazdig Dóra, Gácsi 

Margit, Tóviziné H. 

Tóth Mária, Kovács 

Henriett 

Az iskolai 

bántalmazás 

kezelésében 

kaptunk új 

módszereket. 

2 „Mese, álom, fantázia” – 

Sárbogárdi ötödik 

konferencia 

2019.05.14. Gazdig Dóra (a NT 

munkaközösséggel) 

Változatos 

eszköztárral 

ismerkedhettünk 

meg mind a 

prevenció, mint a 

kezelés terén, 

főleg a képzelet 

területén.  

3 Gyógytestnevelés 

iskolaorvosi szemmel. 

2018. 

október 18. 

Récziné Halmai 

Hédi 

megyei 

rendezvény, 
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Képességfejlesztés Fit-Ball 

tréning segítségével a 

gyógytestnevelésben, 

Stretching nagylabdával. 

Szolnok nagyon hasznos 

volt, beépíthető 

információkat 

adott a 

mindennapi 

munkába 

4 Országos gyógytestnevelés 

konferencia - Mérés a 

gyógytestnevelésben 

2018. 

október 26. 

Budapest 

Récziné Halmai 

Hédi 

országos 

konferencia 

nagyon hasznos 

volt, beépíthető 

információkat 

adott a 

mindennapi 

munkába 

5 Gyógytestnevelés 

konferencia 

2018. 

november 

15. 

Jászberény 

Récziné Halmai 

Hédi 

országos 

konferencia, 

elsősorban az 

intézményvezetők 

számára volt 

hasznos 

6 Szakmai 

műhelyfoglalkozás 

2019. 

február 28. 

Karcag  

Récziné Halmai 

Hédi 

megyei 

rendezvény 

7 A falmászás technikai 

elemeinek felhasználása a 

gyógytestnevelésben. 

Praxisközösségek. 

2019. április 

11. 

Szolnok 

Récziné Halmai 

Hédi 

megyei 

rendezvény, 

nagyon hasznos 

volt 

8 Tehetséggondozók Fóruma Szolnok, 

2019.03.25-

26. 

Orosz Máténé nagyon hasznos 

volt, beépíthető 

információkat 

adott a 

mindennapi 

munkába 

9 „Világunk virága” 

konferencia a sajátos 

nevelési igényű tanulók 

tehetségfejlesztéséről 

Szolnok, 

2019.03.05. 

Orosz Máténé nagyon hasznos 

volt,beépíthető 

információkat 

adott a 

mindennapi 

munkába 

10 Megyei Jó Gyakorlatok 

Hajdú-Bihar Megyei 

Konferencia 

2018.12.11. Orosz Máténé Kapcsolatépítés, 

szakmai ismeret 

elmélyítése 

11 Szakmai 

műhelyfoglalkozás, Belső 

tudásmegosztás a megyei 

társ tagintézmények 

szakemberei számára - 

Karcag 

2019.02.28 Orosz Máténé 

Fehér Henriett 

Farkas István 

Burai Zsuzsanna 

Gácsi Margit 

Juhász Olga 

Nagyon érdekes 

előadásokat 

hallgattunk meg, 

mely lehetővé 

tette, hogy egy 
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Tóviziné Hevesi-

Tóth Mária 

kicsit szélesedjen 

a látókörünk. 

 

Telephely: 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény 

haszna 

1. A mezőtúri korai 

intervenciós és fejlesztő 

munka programjának, mint 

jó gyakorlatnak a 

bemutatása 

2018.10.10. Varga Mária 

Farkasné Rózant 

Ildikó 

Szabó Ildikó 

ismeretszerzés, 

jógyakorlatok 

megismerése, 

adaptálása 

2. Korai intervencióban 

történő ágazatközi 

együttműködés 

fejlesztésére irányuló 

szakmai műhely 

(Törökszentmiklósi 

Tagintézményben) 

2018.10.15. Varga Mária 

Szabó Ildikó 

együttgondolkodá

s, kapcsolati tőke 

bővítése 

3. Szakmai workshop 

(Terápiás délelőtt) a 

Karcagi Tagintézményben 

2018.10.16. Varga Mária 

Farkasné Rózant 

Ildikó 

vizuális technikák 

megismerése, 

alkalmazására 

való felkészülés, 

ötletbörze 

4. "Segítő kezek" " A korai 

intervencióban  

történő együttműködés"-

konferencia 

2018.11.23. Varga Mária 

Farkasné Rózant 

Ildikó 

ágazatközi 

együttműködés 

megismerése más 

járásban 

5. Konferencia az 

együttnevelésről 

2018.11.28. Farkasné Rózant 

Ildikó 

Szabó János 

 

6. Karcagi Tagintézmény 

konferenciája:  

Tagintézményi arculat 

bemutatás 

2019.02.28. Stefán Rita a korai fejlesztés a 

karcagi járásban 

megismerése, 

tapasztalatszerzés  

7. „Bárkiből lehet áldozat, ha 

másnak látják a többiek” 

Jászberényi Tagintézmény 

konferenciája 

2019.03.21. Varga Mária 

Farkasné Rózant 

Ildikó 

Stefán Rita 

Csíkné Gábli Erika 

ismeretszerzés, 

korai felismerés, 

felhívó jelek, 

érzékenyítés 

Tehetséggondozók Fóruma Szolnok, 

2019.03.25-

26. 

Varga Mária hasznos 

információk, 

ismeretek 

gyűjtése 

„Mese, álom, fantázia” – 

Sárbogárdi ötödik 

konferencia 

2019.05.14. Csíkné Gábli Erika információk, 

ismeretek 

elsajátítása 
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8. Világunk virága - 

konferencia a sajátos 

nevelési igényű és a 

beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók 

tehetségfejlesztéséről_Szol

nok 

2019.05.21. Varga Mária 

Szabó Ildikó 

ismeretszerzés, az 

ágazatközi 

partnerek 

tevékenységének 

megismerése 

9. Megoldási utak vagy korai 

iskolaelhagyás? - 

konferencia_Kunhegyesi 

Tagintézmény 

2019.05.22. Szabó Ildikó 

Farkasné Rózant 

Ildikó  

Csíkné Gábli Erika 

Varga Mária 

Szabó János 

ismeretszerzés, 

tájékozódás a 

többségi 

köznevelési 

intézmények e 

témában való 

tevékenységéről 

 

6.4 Tagintézmény és telephely továbbtanulóinak felsorolása 

Tagintézmény: 

Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve 

Képzés típusa Képző intézmény Évfolyam 

1 Juhász Olga pedagógus 

szakvizsga 

Debreceni 

Egyetem 

2 évf. 

(megszerezte a 

végzettséget) 

2 Fehér Henriett Szakirányú 

továbbképzés – 

szomatopedagógia 

szak 

ELTE – BG 

Gyógypedagógiai 

Kar 

2 évf. 

(megszerezte a 

végzettséget) 

 

Telephely: 

A tanévben nem volt tanuló szakalkalmazott a Telephelyen. 

 

6.5 Tagintézmény és telephely munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott 

továbbképzései  

 Tagintézmény: 

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa Képző intézmény Képzés 

időintervalluma 

 

1-2. 

Burai Zsuzsanna 

Szabó Judit 

NILD 1. (60 óra) 

Tanulási terápia 

Hátország 

Egyesület 

2019.08.27-08.31, 

2019.09.07-09.09, 

2019.10.05-10.07, 

3-4. Burai Zsuzsanna 

Szabó Judit 

NILD 2. (60 óra) 

Tanulási terápia 

Hátország 

Egyesület 

2019.02.01-02, 

2019.02.08-09, 

2019.02.15-16, 

2019.02.22-23 

5-6. Burai Zsuzsanna 

Szabó Judit 

NILD 3. (40 óra) 

Tanulási terápia 

Hátország 

Egyesület 

2019.06.24-27 

7. Tóviziné Hevesi-

Tóth Mária 

Sakkpalota - A 

tehetségfejlesztő 

Polgár Judit – Sakk 

Alapítvány 

2018.09.21-23 
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sakk, mint 

oktatási eszköz 

(30 óra) 

8-

10. 

Tóviziné Hevesi-

Tóth Mária 

Orosz Máténé 

Szabó Judit 

Okos kocka 1. 

modul (30 óra) 

Poliforma Kft. 2018.09.13-14.  

11-

13. 

Tóviziné Hevesi-

Tóth Mária 

Orosz Máténé 

Szabó Judit 

Okos kocka 2. 

modul (30 óra) 

Poliforma Kft. 2018.10.12-13.  

14-

16. 

Tóviziné Hevesi-

Tóth Mária 

Orosz Máténé 

Szabó Judit 

Okos kocka 3. 

modul (30 óra) 

Poliforma Kft. 2018.11.09-10.  

17. Juhász Olga Autizmussal élő 

gyermekek és 

tanulók inkluzív 

nevelésének, 

oktatásának 

alapjai (30 óra) 

Autizmus 

alapítvány 

2018.11.12-13, 

2018.11.30, 

2018.12.06. 

18-

19. 

Burai Zsuzsanna 

Szabó Judit 

Tanulj velünk 

számolni. 

Diszkalkulia? 

(60 óra) 

„A tanulás öröm is 

lehet.” Társulás 

(Kulcsár Mihályné) 

2019.01.24-26 

2019.01.31.-02.02 

20. Tóviziné Hevesi-

Tóth Mária 

Mozgásterápia a 

tanulási 

nehézségek 

megelőzésére és 

oldására 

„A tanulás öröm is 

lehet.” Társulás 

(Kulcsár Mihályné) 

2019.02.28-03.02. 

2019.03.07-09. 

21. Gácsi Margit TSMT – 

alapmodul (25 

óra) 

BHRG Alapítvány 2019.05.31-06.02 

22. Gácsi Margit TSMT – 

LongiKid 

vizsgálómodul 

(84 óra) 

BHRG Alapítvány 2019.07.15-16 

2019.07.25-28 

2019.08.09-11 

2019.09.07 

 

Telephely: 

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa Képző intézmény Képzés 

időintervalluma 

1. Varga Mária 

Szabó Ildikó 

Okoskocka 

képzés 1. 

modul (30 óra) 

POLIFORMA kft. 2018.09.13.-09.14. 

2. Varga Mária 

Szabó Ildikó 

Okoskocka 

képzés 2. 

modul (30 óra) 

POLIFORMA kft. 2018.10.12.-10.13. 
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3. Varga Mária 

Szabó Ildikó 

Okoskocka 

képzés 3. 

modul (30 óra) 

POLIFORMA kft. 2018.11.09.-11.10. 

4. Csíkné Gábli Erika Wais képzés 

(10 óra) 

OS-Hungary 2019.02.01. 

5. Varga Mária 

Farkasné Rózant 

Ildikó 

Mozgásterápia 

a tanulási 

nehézségek 

megelőzésére 

és oldására 

(Kulcsár féle) 

60 óra 

A tanulás öröm is 

lehet”Társulás 

(Kulcsár Mihály) 

2019.02.28.-03.02. 

2019.03.07.-03.09. 

6. Varga Mária 

Farkasné Rózant 

Ildikó 

Csíkné Gábli Erika 

Tanulj velünk 

számolni. 

Diszkalkúlia? 

60 óra 

A tanulás öröm is 

lehet”Társulás 

2019.01.24-01.26, 

2019.01.31-02.02. 

 

6.6 A szabadon választható 2 nap terhére 

 Tagintézmény: 

Ssz A kolléga neve Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. Gazdig Dóra A 

pszichodiagnosztika 

eszköztára a kora 

gyermekkori 

intervenció 

tervezésében a 

szülő-gyermek 

kapcsolat 

támogatására 

(pénteki képzési 

nap) 

Gyermekút Képzés 0-4 éves korosztály 

jobb diagnosztikai 

megismerése 

2. Fehér Henriett „Újra együtt” a X. 

Országos Plexus 

Nap (nem érintett 

munkanapot) 

Gézengúz 

Alapítvány 

Ismeretbővítés, 

tapasztalatcsere, 

kapcsolatépítés 

3. Orosz Máténé Kalandok és Álmok 

élménypedagógia 

Pannon Oktatási 

Szolgáltató Bt. 

Mórahalom –

Kihelyezett képzés 

Önismereti 

foglakozásokon 

való felhasználás 

 

Telephely: 

Ssz A kolléga neve Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. Szabó János 1956- a magyar 

forradalom a 

Pekog Alfa 

Szolgáltató és 

dráma- ,élmény – és 

múzeumpedagógiai 
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legújabb történeti 

kutatások tükrében-

30 óra 

Tanácsadó Kft. - 

Parádfürdő 

ismeretek, 

módszerek bővülése 

2. Varga Mária Az 

élménypedagógiai 

alapjai Kalandok és 

Álmok – 

élménypedagógiai 

képzés – 30 óra 

Pannon Oktatási 

Szolgáltató Bt. 

Kalandok és 

Álmok Szakmai 

Műhely 

Mórahalom 

élménypedagógiai 

módszerek 

megismerése, 

elsajátítása 

 

6.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában, tagintézményi és telephelyi 

delegáltak:  

Tagintézmény: 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) 

neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Tóviziné Hevesi-Tóth Mária 

2. Nevelési tanácsadás Gazdig Dóra 

3. Logopédia Burai Zsuzsanna 

4. Korai fejlesztés Gácsi Margit 

4. Gyógytestnevelés Récziné Halmai Hédi 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Orosz Máténé 

7. Óvoda- és iskolapszichológia Gazdig Dóra 

8.  Intézményi Önértékelés Szabó Judit 

9. Mérés, értékelés - 

 

Telephely: 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) 

neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Szabó János 

2. Nevelési tanácsadás Csíkné Gábli Erika 

3. Logopédia Farkasné Rózant Ildikó 

4. Korai fejlesztés Varga Mária 

4. Gyógytestnevelés - 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Varga Mária 

7. Óvoda- és iskolapszichológia Csíkné Gábli Erika 

8.  Intézményi Önértékelés Szabó Ildikó 

9. Mérés, értékelés - 

 

6.8 Tagintézményből és telephelyről a jelen tanév során távozó szakemberek száma, újonnan 

fölvett alkalmazottak száma, neve, szakja: 

Tagintézmény: 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember szakja A távozás időpontja 

- - - - 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett szakember 

szakja 

A fölvétel időpontja 

1 Kóródi Anikó pszichológus 2019.04.23 

2. Forró Imre Gáborné takarító 2019.10.01 
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Stefán Edina fejlesztőpedagógus, GYES-ről visszatérve, lakóhely változás miatt, a 

Törökszentmiklósi Tagintézményben folytatja tevékenységét 2018 novemberétől kezdődően. 

 

Telephely: 

Ssz A távozó 

szakember 

neve 

A távozó szakember szakja A távozás időpontja 

1. Varga Mária tanulásban akadályozottak pedagógiája, 

tehetségfejlesztő tanár 

2019.08.21. 

2. Stefán Rita gyógypedagógus - logopédus 2019.08.20. 

 

A Telephelyen újonnan felvett kolléga nincs. 

 

6.9 Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárása tanév során, a 

tagintézményben és telephelyen 

Tagintézmény: 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Orosz Máténé 2019.04.01. S 

2. Farkas István 2019.03.25 S 

  

2018.11.28-án sikeresen lezajlott a Tagintézmény önértékelése. A szükséges dokumentumok 

határidőre feltöltésre kerültek az informatikai felületre. 

 

Ssz Tanfelügyelt szakember neve A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

- - - - 

 

6.10 2019. május 16-án megtörtént a Tagintézmény intézményi tanfelügyelete, a bizottság tagjaitól 

számos pozitív visszajelzést megerősítést kaptunk. Az elektronikus felületen az értékelés 

megtörtént, a szükséges dokumentumok, intézkedési terv feltöltésre került. 

 

Tagintézmény: 

Ssz Minősítő vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember neve 

A minősítés időpontja S=Sikeres, elért 

fokozat 

Ns=Nem sikeres 

1. Juhász Olga 2018.10.18 S, Ped. II. 

2. Récziné Halmai Hédi 2018.11.08 S, Ped. II 

3. Burai Zsuzsanna 2019.02.26 S, mesterpedagógus - 

szaktanácsadó 

 

Telephely: 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

- - - - 
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A tanévben önértékelés nem történt a Telephelyen. 

Ssz Tanfelügyelt szakember neve A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

- - - - 

 

Pedagógus tanfelügyelet nem zajlott a tanévben a Telephelyen. 

Ssz Minősítő vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember neve 

A minősítés időpontja S=Sikeres, elért fokozat 

Ns=Nem sikeres 

1. Varga Mária 2018.11.20. S, Ped II. 

 

6.11 A tagintézmény és telephely 2018/2019. tanévi sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény: 

Tagintézmény sikerei Tagintézmény nehézségei 

Megfelelő légkör a sikeres szakmai 

munkához, és együttműködéshez. 

Az első félévben a központi számítógép 

működési hibái, valamint az internet 

problémák folyamatosan akadályozták a napi 

feladatok elvégzését. Iktató program nem 

volt használható a gépen 

Új információra, tanulásra nyitott kollégák Az INYR kezdeti működési problémái 

Fegyverneki Telephellyel a szakmai 

kapcsolatok, együttműködés fejlődése 

A kevés a logopédus szakember a 13 

óvodára. 

Egyre több szülő keres meg minket és kér 

tájékoztatást, bizalommal fordulnak felénk 

Egy pszichológussal nem tudtuk a 

pszichoterápiás igényeket kielégíteni, sokan 

kerülnek várólistára. 

Az óvónők, tanárok egyre inkább kikérik a 

pszichológus véleményét a gyermek 

érdekében, Javaslatait beépítik a 

mindennapokba. Gyakoribb a 

kapcsolattartás. 

Szükség lenne még a jogszabálynak 

megfelelő ellátáshoz gyógytestnevelő 

szakemberre. 

Csökkent a lemorzsolódás, minden 

szakterületen. 

Magas az adminisztrációs teher. 

A nevelési tanácsadásban tavaly bevezetett 

dokumentációt, hatékonyan tudjuk használni 

Irattárazásra nincs megfelelő tér, ezért nehéz 

az iratanyagok kezelése. 

A sok továbbképzés mellett is el tudtuk látni 

a feladatainkat, tartani tudtuk a határidőket. 

Nem rendelkezünk tároló hellyel, ezért a 

fejlesztőszobák terét csökkentik az aktuálisan 

használaton kívül lévő eszközök, a jótállás 

miatt megőrzendő dobozok, csomagolások, 

illetve a napi működéshez kapott eszközök, 

irodaszerek. 

Sikeresen zárult az intézményi önértékelés és 

tanfelügyelet 

Nincs akadály mentesítve az épület. 

3 kolléga minősítési eljárásban vett részt, 

mindhárom sikeresen zárult. 

„Kinőttük” az épületet, de az óvodákba 

kihelyezett ellátások nehezen 

kivitelezhetőek, mert a legtöbb helyen nincs 

fejlesztésre alkalmas helyiség, illetve ha van, 

azt gyakran az óvoda használja saját céllal. 
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Megérkeztek az okoskocka készletek, tovább 

bővítve a terápiás eszközparkunkat. (EFOP 

3.1.6) 

 

Egy központi számítógéppel, 6 laptoppal, és 

egy tablettel gazdagodott a Tagintézmény 

(EFOP 3.1.6) 

 

Az összes szakmai rendezvényünkön magas 

volt a partnerintézményeinkből a részvételi 

arány, és aktív volt a közreműködés. 

 

Mind a 4 táborunk maximális létszámmal, 

nagy sikerrel valósult meg. (EFOP 3.1.6) 

 

Új kapu készült.  

Az új INYR bevezetése, használata sikeresen 

megvalósult 

 

 

Telephely: 

Telephely sikerei Tagintézmény és telephely nehézségei 

innovatív, fogékony közösség vagyunk  

sikeres szakmai együttműködés a telephely 

és a tagintézmény között 

 

pedagógusok és szülők egyaránt keresnek, 

ágazatközi partnereink is aktívak 

 

az INYR vezetése pontos, precíz vezetésére 

való törekvés 

kezdetben nehézségekbe ütközött az INYR 

vezetése, az adminisztrációs teher nem 

csökkent 

az EFOP 3.1.6 pályázati továbbképzéseket 

nagy óraszámban teljesítettük 

nehézséget okozott a munkaszervezés a sok 

képzés miatt 

az EFOP 3.1.6 pályázati programjaink 

sikeresek voltak 

voltak és vannak meg nem érkezett eszközök, 

az eszközök nem a kért minőségűek 

a kollégák aktívan érdeklődtek más 

tagintézmények programjai iránt is 

 

az EFOP 3.1.6 keretében számos eszközzel 

gazdagodtunk, melyek nagy értékűek 

 

a pályázati leterheltség mellett folyamatosan 

tudtunk működni 

a fejlesztésekhez az ún. fogyóeszközök 

pótlása nem megoldott 

1 kolléga sikeres minősítési eljárásban vett 

részt 

 

1 kolléga portfóliót írt  

1 kolléga bekerült a továbbképzési tervbe, 

szakvizsgázni fog 

 

1 kolléga felvételt nyert mediátori képzésre, 

önerőből végzi majd 

 

sikeresen vettünk részt a tagintézményi 

önértékelésben és tanfelügyeletben egyaránt 

 

sikeres többletkötelezettség-vállalás-KUKA-

Robot pályázat megvalósítása 

 

a főigazgatóság ellenőrzése pozitív 

visszajelzéssel zárult 
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6.12 A tagintézmény és telephely saját együttműködései 

Tagintézmény: 

Tagintézmény 

együttműködő partnerei 

Az együttműködés célja 

Törökszentmiklósi Óvodai 

Intézmény  

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás 

Bethlen Gábor Református 

Általános Iskola, Óvoda  

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás 

Bethlen Gábor Református 

Általános Iskola, Óvoda 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás. 

Hunyadi Mátyás Magyar - 

Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás. 

Baptista Szeretetszolgálat 

EJSZ Kölcsey Ferenc 

Általános Iskolája  

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - 

Pánthy Endre Katolikus 

Általános Iskola 

Tagintézmény 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás. 

Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnázium és Kollégium, 

Általános Iskola, Óvoda - 

Pánthy Endre Katolikus 

Általános Iskola 

Tagintézmény 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás. 

Karcagi SZC Lábassy János 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája  

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás. 

Székács Elemér 

Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 

Kollégium 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás. 

Törökszentmiklósi Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való meghívás,  
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 együttműködés a gyermekek, tanulók vizsgálaton való 

megjelenésének segítése érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Törökszentmiklósi Család- és 

Gyermekjóléti Központ - 

Biztos Kezdet Gyerekház 

Szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás 

Törökszentmiklós Városi 

Önkormányzat Egyesített 

Gyógyító - Megelőző Intézet, 

Védőnői Szolgálat 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, egyeztetések, 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való meghívás, 

együttműködés 

Törökszentmiklós Város 

Bölcsődéje 

Szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás 

Törökszentmiklós Városi 

Önkormányzat Egyesített 

Gyógyító - Megelőző Intézet, 

gyermekorvosok, 

háziorvosok, 

gyermekneurológus 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi szakterületekkel: 

szakértői bizottság, korai fejlesztés, nevelési tanácsadás 

Tiszapüspöki Óvoda  

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás 

Tiszapüspöki Általános Iskola  

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás. 

Tiszapüspöki Községi 

Önkormányzat Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók vizsgálaton való 

megjelenésének segítése érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Tiszapüspöki, Védőnői 

Szolgálat 

 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, egyeztetések, 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való meghívás, 

együttműködés 

Tiszapüspöki Orvosi Rendelő 

 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi szakterületekkel: 

szakértői bizottság, korai fejlesztés, nevelési tanácsadás 

Gyöngyvirág Művészeti 

Óvoda  

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás 

Tiszatenyői Szent István 

Általános Iskola 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás. 

Tiszatenyő Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók vizsgálaton való 

megjelenésének segítése érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Tiszatenyő, Védőnői 

Szolgálat, Orvosi Rendelő 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, egyeztetések, 
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 ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való meghívás, 

együttműködés 

Kuncsorbai 

Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás 

Óvodája  

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás 

Napsugár Művészeti 

Modellóvoda, és Bölcsőde 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás 

Kengyeli Kossuth Lajos 

Általános Iskola  

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás.  

Védőnői Szolgálat  

5083 Kengyel, Kossuth Lajos 

u. 139. 

 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, egyeztetések, 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való meghívás, 

együttműködés 

Kengyel Községi 

Önkormányzat Gyermekjóléti 

Szolgálata 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók vizsgálaton való 

megjelenésének segítése érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Csorba Mikro-térségi 

Szociális Alapszolgáltatási 

Központ 

Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

5231 Fegyvernek, Szent E. út 

173. 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók vizsgálaton való 

megjelenésének segítése érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Magiszter Alapítványi Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola – Fényes 

Adolf Szolnoki Gimnáziuma 

és Művészeti 

Szakgimnáziuma 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Szolnoki Szolgáltatási SZC 

Vásárhelyi Pál Közgazdasági, 

Egészségügyi és Turisztikai 

Két Tanítási Nyelvű 

Szakképző Iskolája 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Szolnoki Műszaki SZC 

Baross Gábor Gépipari, 

Közlekedési Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Szolnoki Szolgáltatási 

Szakképzési Centrum 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 
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Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakképző 

Iskolája 

Szolnoki Szolgáltatási SZC 

Damjanich János Szakképző 

Iskolája és Kollégium 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Szolnoki Műszaki SZC Petőfi 

Sándor Építészeti és Faipari 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Szolnoki Szolgáltatási SZC 

Sipos Orbán Szakképző 

Iskolája és Kollégiuma, 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Szolnoki Waldorf Óvoda és 

Iskola 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Kaszap Nagy István 

Református Iskola és Óvoda 

Kétpói Tagintézmény 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Karcagi SZC Teleki Blanka 

Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Karcagi SZC Ványai Ambrus 

Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Karcagi SZC 

Kunszentmártoni 

Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése.  

Móricz Zsigmond Református 

Kollégium, Gimnázium, 

Szakgimnázium és Általános 

Iskola 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Illéssy Sándor Baptista 

Gimnázium és 

Szakközépiskola 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Kenderesi Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 

Kollégium 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 
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BHRG Alapítvány Képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, szakmai 

konzultáció 

Heim Pál Országos 

Gyermekgyógyászati Int. 

 A gyermekek szakorvosi vizsgálatára javasoljuk 

(neurológia, látás, hallás) 

RubricaGyógyműhely 

 

Vizsgálati javaslat: rejtett kancsalság specialista 

Metoché Kft.  

 

Vizsgálat: beszédészlelési, bedszédértési problémák esetén, 

főleg állandósult váladékpangás esetén. 

Magyar Gyógypedagógusok 

Egyesülete  

Kiadványok használata, eseményeiken való részvétel. 

Hajdú-Bihar Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Tehetséggondozó 

Munkaközössége 

Képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, szakmai 

konzultáció 

Debreceni Egyetem Kenézy 

Gyula Egyetemi Kórház - 

Gyermekgyógyászati Klinika 

4032 Debrecen, Nagyerdei 

körút 98 Telefon: 52/255-000 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi szakterületekkel: 

korai fejlesztés,  

Debreceni Egyetem Kenézy 

Gyula Egyetemi Kórház - 

Gyermek- és 

Ifjúságpszichiátriai Osztály 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi szakterületekkel: 

nevelési tanácsadás 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Hetényi Géza 

Kórház- Rendelőintézet - 

Gyermekpszichitriai 

Szakrendelés, és Gondozó 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi szakterületekkel: 

nevelési tanácsadás 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Hetényi Géza Kórház 

- neonatológia, audiológia, 

gyermek neurológia, 

csecsemő- és gyermekosztály 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi szakterületekkel: 

korai fejlesztés, nevelési tanácsadás 

 

Telephely: 

Telephely együttműködő 

partnerei 

Az együttműködés célja 

Fegyvernek védőnők 

  

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, egyeztetések, 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való meghívás, 

együttműködés 

Védőnői Szolgálat Tiszabő 

Kerepesi-Bakos Krisztina 

 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, egyeztetések, 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való meghívás, 

együttműködés 

Csorba Mikro-térségi 

Szociális Alapszolgáltatási 

Központ 

Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók vizsgálaton való 

megjelenésének segítése érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 
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Családsegítés és 

Gyermekjóléti Szolgáltatás 

Tiszabő 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók vizsgálaton való 

megjelenésének segítése érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Margaréta Óvoda Tiszabő 

 

korai fejlesztéshez infrastrukturális szerződéssel fejlesztő 

helyiség biztosítása az óvodában, 

kihelyezett szűrő- és szakértői vizsgálatok számára helyiség 

biztosítása, 

Fegyverneki Tiszavirág 

Óvoda és Bölcsőde 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás.  

Kuncsorbai 

Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás 

Óvodája Örményesi 

Tagóvoda 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon, előadásokon való részvétel. 

Tudásmegosztás.  

 

Orczy Anna Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda 

Fegyvernek 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás.  

Fegyverneki Móra Ferenc 

Általános Iskola 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás. 

Fegyverneki Móra Ferenc 

Általános Iskola Szalai 

Sándor Tagintézménye 

Örményes 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás.  

 

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Tiszabői 

Általános Iskolája 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás.  

Kunhegyesi Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Tiszagyenda Tagintézmény 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése, szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. Tudásmegosztás.  

Karcagi SZC Lábassy János 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Karcagi SZC Lábassy János Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

 

FPSZ Hallásvizsgáló, 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi szakterületekkel: 

szakértői bizottság 

hallásvizsgálatok, látásvizsgálatok kérése 

Kádas György Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, 

Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő 

Iskola és Kollégium 

Szakmai kapcsolat, rendezvénylátogatás. 

 

Móricz Zsigmond Református 

Kollégium, Gimnázium, 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 
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Szakgimnázium és Általános 

Iskola 

Hajnóczy József Gimnázium, 

Humán Szakközépiskola és 

Kollégium 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése 

Székács Elemér 

Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 

Kollégium 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati feladatok 

végzése. 

Gyermekorvosi Szolgálat  

Dr. Kukszova Valentyina 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi szakterületekkel: 

szakértői bizottság, korai fejlesztés, nevelési tanácsadás 

dr. Darvas Éva 

gyermekpszichiáter 

aktivitás-és figyelemzavar, autizmus spektrumzavar 

gyanúja miatt az odairányított kliensek vizsgálata, 

diagnosztizálása 

Fegyvernek Mezőgazdasági 

Városüzemeltetési és 

Fejlesztési Intézmény 

karbantartási munkálatok elvégzése esetén megbízás 

Fegyverneki Művelődési Ház 

és Könyvtár 

Rendezvények, konferenciák, előadások helyszínének 

biztosítása 

 

7. Kapcsolatok: 

Tagintézmény 

Belső kapcsolatok:  

A Tagintézményben nyugodt, oldott a légkör. A kollégák közötti kapcsolat biztosítja a 

megfelelő szakmai együttműködést. Az információ áramlás, átadás folyamatos minden 

rendelkezésre álló kommunikációs csatornán. A heti teameken kívül is rendszeresek az 

esetmegbeszélések. A vezető elérhető a napi problémák megoldásához, a kérdéses esetek 

rendezéséhez. A Telephely és a Tagintézmény dolgozóinak szakmai együttműködése fejlődött, 

szorosabbá vált, tanulunk egymástól. 

A Főigazgatósággal és az intézmény más tagintézményeivel is megfelelő szakmai 

kapcsolatokat alakítottunk ki. A munkaközösségek irányában kétirányú kommunikáció 

jellemző 

 

Külső kapcsolatok: 

A külső kapcsolatok kiépítése fontos eleme a sikeres szakmai munkának, ezért nagy hangsúlyt 

fektetünk rá. Gyakoriak a személyes, vagy telefonos konzultációk, illetve az információ átadás 

és segítségnyújtás. Továbbra is feladat a partnerintézmények, kevésbé aktív vagy új 

dolgozóinak a bevonása a sikeres együttműködés fenntartása, valamint az eredményesség 

fokozása érdekében. 

 

Partnereink: 

 Szülők, gyermekek (önként, beutalóval) 

 Pedagógusok 

 Óvodák, iskolák 

 Szakmai közösségek 
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 Szociális intézmények: gyermekjóléti szolgálat, családsegítő központ, gyermekvédelmi 

intézmények 

 Egészségügyi intézmények: védőnői szolgálat, gyermekorvosok (körzeti 

 orvosok), szakorvosok, gyermek ideggondozó 

 Szakértői bizottságok 

 Járási hivatalok 

 Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat 

 Felsőfokú képzési intézmények 

 Fenntartó 

 

Telephely: 

Kollegiális kapcsolataink továbbra is kiegyensúlyozottak. Napi szinten találkozunk, illetve 

rendszeresek a köremailek, telefonos értesítések is. A hét hétfői napján tartjuk a team 

megbeszéléseket, melyeken főként az aktualitások kerülnek megbeszélésre, illetve az egyes 

ellátási területeken tapasztaltak összegzése, a felmerülő problémák és azok megoldásának, a 

későbbiekben való elkerülésének szakmai megbeszélése a jellemző. Több alkalommal 

esetmegbeszélést is tartunk ekkor, tekintettel a területen való munkára, annak összetettségére. 

Egymást felköszöntjük, gyakoriak a szabad, kötetlen beszélgetések. 

A Tagintézménnyel szorosabbá vált a kapcsolatunk, vezetők, kollégák, vezetők-kollégák között 

jellemző az építő jellegű szakmai kapcsolat kialakulása, ezt azonban még erősíteni szükséges 

(pl. közös rendezvények), erre lehetőségünk is adódott, adódik. 

Az intézmény más tagintézményeivel, telephelyével a Megyei Szakértői Bizottsággal és a 

Főigazgatósággal is jó szakmai és emberi kapcsolatokat ápolunk, mely a sikeres, hatékony és 

eredményes működés egyik alapfeltétele. A szervezet nagysága ellenére az ügyintézés gyorsnak 

ítélhető. Ez elsősorban a folyamatok leszabályozásának köszönhető. 

A fenntartóval is tartjuk a kapcsolatot, főként telefonos, emailes kapcsolatban állunk a referens 

asszonnyal és a működtetés szakembereivel. 

 

Külső kapcsolatok: 

Külső kapcsolataink ápolása a sikeres működésünk elengedhetetlen feltételeinek egyike. 

Elsősorban innen kaphatunk építő jellegű kritikát, ugyanakkor dicsérő, elismerő szavakat is. 

Másodsorban segítő félként is számíthatunk rájuk, azokban a helyzetekben, amikor egyedül 

nem boldogulunk, működésünk óta számos alkalommal kértünk, kaptunk segítséget. 

 

Külső kapcsolatunk tagjai: 

 Szülők, kliensek 

 Köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai, munkatársai 

 Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok szakemberei 

 Egészségügyi intézmények szakemberei 

 Fegyvernek Város Önkormányzat munkatársai 

 Más megyék szakszolgálati dolgozói (többeket személyesen is ismerünk már) 

 Szakértői bizottságok 

 Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 

 Járási Hivatalok 

 Civil szervezetek 
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8. Tagintézményi/telephelyi vezetői belső ellenőrzések: 

Tagintézmény: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző 

vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid összefoglalása 

1. Burai 

Zsuzsanna 

Szabó Judit A logopédiai foglalkozások szakmailag jól 

felépítettek, igazodnak a gyermekek képességeihez. 

Szülőkkel, gyermekekkel a kapcsolat kialakítása 

megfelelő. A naplók vezetése rendszeres, az 

adminisztráció áttekinthető. 

2. Farkas István Szabó Judit A logopédiai foglalkozások szakmailag jól 

felépítettek, igazodnak a gyermekek képességeihez. 

Szülőkkel, gyermekekkel a kapcsolat kialakítása 

megfelelő. A naplók vezetése rendszeres, az 

adminisztráció áttekinthető. 

3. Gazdig Dóra Szabó Judit A pszichológia gondozások szervezése, 

lebonyolítása szakmailag megfelelő. A 

kapcsolatkialakítása a kliensekkel, a szabályok, 

keretek felállítása az eredményességet segíti. Az 

adminisztráció pontos, precíz, rendszeresen vezetett. 

4. Kóródi Anikó Szabó Judit Az eljárásrendek, adminisztrációs szabályok az 

április végi munkakezdést követően a napi munkába 

folyamatosan beépítésre kerültek. A szakmai munka 

beindítása sikeres volt, a kliensekkel való 

kapcsolatfelvétel, együttműködés kialakítása jó.  

5. Gácsi Margit Szabó Judit A terápiás ellátások (NT) mozgásközpontúak. A 

szakmai munka tükrözi a más szakterületekkel való 

együttműködést. Az adminisztráció vezetése 

megfelelő. 

6. Fehér Henriett Szabó Judit Az adminisztráció pontos, precíz. Az együttműködés 

a kliensekkel és a kollégákkal jó színvonalú. A 

szakmai munkában igényes, a folyamatos tanulás 

jellemzi, foglalkozásai jól felépítettek. 

7. Juhász Olga Szabó Judit Nagyon empatikus, kliensekkel, kollégákkal 

egyaránt. A szakmai munkában igényes, a 

folyamatos tanulás, megújulás jellemzi, 

foglalkozásai jól felépítettek. 

8. Tóviziné 

Hevesi-Tóth 

Mária 

Szabó Judit Precíz előkészítő munkát végez, dokumentációi 

pontosan vezetettek, átláthatóak. Szakmailag 

igényes, foglalkozási jól felépítettek, gyermekekhez 

igazodóak. 

9. Stefán Edina Szabó Judit A GYES után a munkába állás zavartalan volt.  Az 

eljárásrendek, adminisztrációs szabályok beépítése a 

napi munkába megtörtént. A partnerekkel, 

kliensekkel és kollégákkal jó együttműködést 

alakított ki. Foglalkozásai gyermekhez igazodóak, 

jól felépítettek. 
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10. Orosz Máténé Szabó Judit A dokumentáció vezetésében a szakterületén úttörő 

munkát végez, az adminisztrációja jól követhető, 

átlátható, rendszeresen vezetett. Kapcsolatépítése a 

partnerintézményekkel folyamatos. Igényes a 

szakmai munkájára, nyitott a tanulásra. 

11. Récziné 

Halmai Hédi 

Szabó Judit Partnerekkel, kliensekkel jó együttműködést 

alakított ki. Dokumentációja pontos precíz. 

Gyógytestnevelés óráin rugalmasan reagál a váratlan 

helyzetekre. Órái jól felépítettek, gyermekekhez 

igazodóak, a differenciálás mindvégig jelen van. 

12.  Kocsisné 

Török Ágnes 

(megbízással 

foglalkoztatott) 

Szabó Judit Gyógytestnevelés óráit jó szakmai színvonalon tartja 

meg. Naplóvezetése pontos, precíz. INYR-ben 

rögzíti az adatokat. 

13. Farkas Zita 

(megbízással 

foglalkozatott) 

Szabó Judit Rugalmasan reagál a kliensekre és a szülők igényeire 

a korai fejlesztésben. Együttműködik a szakszolgálat 

dolgozóival, közvetít az egészségügy felé. 

Adminisztrációja pontosan vezetett. 

 

Telephely: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző 

vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid összefoglalása 

1. Varga Mária Szabó 

Ildikó 

a protokollnak megfelelően végzi munkáját, 

népszerű a gyermekek körében, figyel a kliensek 

szükségleteire, precízen készül a foglalkozásokra, 

vizsgálatokra, a tehetségkoordinációt pontosan 

végzi, nyitott az új dolgok iránt, önképzése példa 

értékű, dokumentációja pontos, precíz 

2. Farkasné 

Rózant Ildikó 

Szabó 

Ildikó 

a protokollnak megfelelően végzi munkáját, 

népszerű a gyermekek körében, figyel a kliensek 

szükségleteire, precízen készül a foglalkozásokra, 

vizsgálatokra, sok többletfeladatot vállal, pontosan 

végzi, nyitott az új dolgok iránt, önképzése példa 

értékű, dokumentációja pontos, precíz 

3. Csíkné Gábli 

Erika 

Szabó 

Ildikó 

a protokollnak megfelelően végzi munkáját, a 

vizsgálatokra felkészül, azokat precízen elvégzi, a 

kliensek felé nyitott, dokumentációját pontosan 

vezeti, önképzésre motivált 

4. Stefán Rita Szabó 

Ildikó 

a kliensekkel, szülőkkel jó kapcsolatot alakított ki, a 

második félévben kezdte meg munkáját, a protokoll 

szerint igyekszik a szakmai munkavégzést, 

dokumentációt elvégezni 

5. Szabó János Szabó 

Ildikó 

a protokollnak megfelelően végzi munkáját, 

népszerű a gyermekek körében, figyel a kliensek 

szükségleteire, precízen készül a foglalkozásokra, 

vizsgálatokra, többletfeladatot vállal, 

dokumentációja pontos, precíz. 
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9. Eszközök, tesztek, játékok beszerzése a tanév során: 

Tagintézmény: 

Pályázati forrásból Fenntartói támogatás / költségvetésből 

Okoskocka készletek (8 db) - 

Sakktábala és bábuk (16 készlet), a 

sakkpalota program alkalmazására 

- 

 

Telephely: 

Pályázati forrásból Fenntartói támogatás / költségvetésből 

WAIS- teszt fénymásoló gép 

fejlesztő játékok irodai forgószék 

3 db laptop  

1 db asztali konfiguráció  

flipchart tábla  

2 db íróasztal  

irodai forgószékek  

Okoskocka készlet  

trambulin  

hacművészeti eszközök  

A pályázatban szereplő eszközök nagy része megérkezett, de vannak még beszerzés alatt állóak, 

illetve olyanok is (főként kis értékűek), melyek beszerzése elmarad. 

 

10. A tanév során beérkezett partneri jelzések: 

Tagintézmény: 

Dicséretek, köszönő levelek Reklamációk, probléma jelzések 

Gyakran kapunk pozitív szóbeli 

visszajelzéseket szülőktől, partnerektől. 

Nagy problémák, illetve reklamációk nem 

voltak a tanévben. A kisebb problémákat 

megfelelő nyitottsággal és kommunikációval 

sikeresen kezeltük személyes vagy telefonos 

megbeszélések formájában. 

A szakmai rendezvények után kitöltött 

minőségbiztosítási kérdőívek eredményei 

magasak, minden esetben 94 % fölötti 

értékeket jelölnek. 

 

 

Telephely: 

Dicséretek, köszönő levelek Reklamációk, probléma jelzések 

szóbeli elismerések, köszönések a 

gyakoriak 

reklamáció nem volt, az esetleges problémák 

minden esetben megoldódtak, jellegüket 

tekintve szokványosnak mondhatóak 

a rendezvények elégedettsége magas  

 

11. Eseménynaptárban szereplő saját tevékenységek megvalósulása: 

Tagintézmény: 

Ssz. Idő-

pont 

Program megnevezése Megvalósult 

(igen /nem) 

Eredményessége, hozadéka a 

szervezet számára 

1. 2018.

10.15 

Korai intervencióban 

történő ágazatközi 

igen Kapcsolatépítés, szakmai 

együttműködés fokozása a 
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együttműködés 

(védőnő, egészségügy, 

szociális szféra, 

szakszolgálat) 

kerekasztal 

beszélgetések – EFOP 

3.1.6 

partnerekkel. A korai életkorban 

történő beavatkozás 

fontosságának közvetítése, 

ezáltal a prevenció és a 

rehabilitáció elősegítése. 

2. 2019.

01.28 

Tehetséggondozás 

tapasztalatai – belső 

tudásmegosztás (közös 

rendezvény 

Tagintézmény és 

Telephely 

szakembereivel) 

nem Előre nem látott események, és 

az EFOP 3.1.6 

továbbképzéseinek január 

február hónapra szervezett 

időpontjai miatt külön-külön a 

Tagintézményben és a 

Telephelyen team foglalkozás 

keretében lett megtartva. 

3. 2019.

03.04 

Önismereti játékok 

alkalmazási lehetőségei 

(saját élmény) – 

Tagintézmény/Telephel

y szakembereivel 

igen A kollégák örömmel vettek részt 

a saját élményű önismereti 

játékokban. A bemutatott 

játékokat a napi 

tevékenységekbe, terápiákba is 

sikeresen be lehet építeni. Jobban 

megismertük egymást, 

csapatépítést is szolgált a 

rendezvény. 

4. 2019.

03.05 

Szakmai műhely a 

nevelési, nevelési-

oktatási intézmények 

pedagógusaival, a 

gyermekvédelem 

képviselőivel az 

iskolaelhagyást segítő 

ágazatközi 

együttműködés 

fejlesztésére - EFOP 

3.1.6 

igen Kapcsolatépítés, szakmai 

együttműködés fokozása a 

partnerekkel. Az iskolaelhagyás 

csökkentésére az ágazatközi 

együttműködés szükséges, a 

résztvevőkezt megerősítették.  

5. 2019.

03.06 

Bemutatóóra 

(pedagógusoknak) - 

tehetséggondozás 

önismereti foglalkozás 

igen A tehetséggondozás 

szakfeladatának 

„népszerűsítése”, 

kapcsolatépítés, a 

pedagógusokkal való szakmai 

együttműködés fokozása. 

6. 2019.

03.07 

Nyílt nap igen A szülők bevonásának 

elősegítése, a szakszolgálat 

működésének szélesebb körben 

való megismertetése. 

7. 2019.

03.20 

A Logopédiai 

Munkaközösség 

igen A rendezvény sikeres volt, a 

munkaközösség tagjai 

megismerhették a Tagintézményt 
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Törökszentmiklósra 

kihelyezett foglalkozása 

és a logopédus szakemberek 

munkáját 

8. 2019.

04.08 

Szakmai műhely 

óvodapedagógusokkal – 

problémaészlelés, 

jelzés, együttműködés a 

prevenció elősegítésére 

– EFOP 3.1.6 

igen A figyelemfelhívó jelek 

közvetítése az 

óvodapedagógusok, védőnők 

felé, az időben történő jelzés 

fontossága, valamint a terápiás és 

a diagnosztikus szemléletmód 

közvetítése. 

9. 2019.

05.13 

Korai intervencióban 

történő ágazatközi 

együttműködés 

(védőnő, egészségügy, 

szociális szféra, 

szakszolgálat) 

kerekasztal 

beszélgetések – EFOP 

3.1.6 

igen Kapcsolatépítés, szakmai 

együttműködés fokozása a 

partnerekkel. A területen 

jelentkező, a partnereknél 

jelentkező problémákról 

tájékozódás, megoldási 

lehetőségek keresése, a korai 

fejlesztésben használható 

eszközök összegyűjtése. 

10. 2019.

06.24

-28 

Tehetséggondozó tábor 

hátrányos helyzetű 

gyermekeknek a 

sakkpalota program és 

az okoskocka 

alkalmazásával 1. 

turnus - EFOP 3.1.6 

igen Az új eljárások gyakorlatban 

kerültek kipróbálásra. A program 

sikeres volt a gyermekek 

kognitív, szociális, és motoros 

képességei javultak. 

11. 2019.

07.01

-05 

Csicsergő élménytábor - 

nagycsoportos és 1. 

osztályos gyermekek 

megismerő 

tevékenységének 

fejlesztésére 1. turnus – 

EFOP 3.1.6 

igen Az iskolába készülő, vagy elsős 

korosztály szociális készségeinek 

megismerése nem megszokott 

körülmények között. 

Tapasztalatszerzés a 

többcsatornás élmények nyújtása 

és a készségek fejlesztése terén. 

12. 2019.

07.08

-12 

Csicsergő élménytábor - 

nagycsoportos és 1. 

osztályos gyermekek 

megismerő 

tevékenységének 

fejlesztésére 2. turnus – 

EFOP 3.1.6 

igen Az iskolába készülő, vagy elsős 

korosztály szociális készségeinek 

megismerése nem megszokott 

körülmények között. 

Tapasztalatszerzés a 

többcsatornás élmények nyújtása 

és a készségek fejlesztése terén. 

13. 2019.

08.08

-09 

Tehetséggondozó tábor 

hátrányos helyzetű 

gyermekeknek a 

sakkpalota program és 

az okoskocka 

alkalmazásával 2. 

turnus - EFOP 3.1.6 

igen Az új eljárások gyakorlatban 

kerültek kipróbálásra. A program 

sikeres volt a gyermekek 

kognitív, szociális, és motoros 

képességei javultak 
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Telephely: 

Ssz Idő-

pont 

Program megnevezése Megvalósult 

(igen /nem) 

Eredményessége, hozadéka a 

szervezet számára 

1. 2018. 

10.10. 

Mezőtúri Tagintézmény 

jógyakorlatának 

megismerése 

igen jógyakorlatok átvétele, szakmai 

és kollegiális kapcsolatok 

építése, erősítése 

2. 2018. 

11.06. 

EFOP 3.1.6 

indikátorrendezvény 

igen a Telephely tevékenységének 

bemutatása, szélesebb körben 

való népszerűség, kapcsolati tőke 

építése 

3. 2018. 

10.25. 

A korai iskolaelhagyás 

veszélyeinek kitett 

tanulók felismerése, 

sikeres iskolai 

előmenetelének segítése 

– ágazatközi 

műhelymunka (EFOP 

3.1.6) 

igen ágaztközi tevékenység erősítése, 

a jelzőrendszer, szociális háló 

tagjainak közelítése, egymás 

munkájának megismerése, a 

lehetőségek feltérképezése, 

ötletbörze 

4. 2018.

11.27. 

A tehetséggondozás 

szerepe a hátrányos 

helyzetű gyermekek 

felzárkóztatásában 

(EFOP 3.1.6) 

igen pedagógusok ismereteinek 

feltérképezése, bővítése a 

témában, érzékenyítés, tévhitek 

eloszlatására próbatétel 

5. 2018. 

12.21. 

Karácsonyi délelőtt igen közösségfejlesztés, erősítés, „mi” 

idő 

6. 2019.

01.17. 

Jógyakorlatok a korai 

iskolaelhagyás 

megelőzésére többségi 

pedagógusoknak (EFOP 

3.1.6) 

igen ismeretátadás, közös 

gondolkodás, lehetőségek, 

alternatívák bemutatása, szakmai 

fejlődés,  

7. 2018.

09.19. 

– 

2019.

02.06. 

Kicsi ninja gyerkőcök –

iskola korcsoportja 

(EFOP 3.1.6) 

igen a Telephely sokszínűségének 

bemutatása, népszerűsítés 

8. 2018.

09.20. 

– 

2019.

02.07. 

Kicsi ninja gyerkőcök – 

óvoda és iskola 

korcsoportja (EFOP 

3.1.6) 

igen a Telephely sokszínűségének 

bemutatása, népszerűsítés 

9. 2018.

11.06. 

– 

2019.

02.28. 

Önismereti csoport 

(EFOP 3.1.6) 

igen népszerűsítés, a pszichológus 

jelenléte által „kedv”csinálás a 

szükséghelyzetben való 

szakember megtalásához, 

népszerűsítés 

10. 2018.

11.05. 

– 

Szülőcsoport (EFOP 

3.1.6) 

igen népszerűsítés, a pszichológus 

jelenléte által „kedv”csinálás a 

szükséghelyzetben való 
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2019.

02.04. 

szakember megtalásához, 

népszerűsítés 

11. 03.21. Konferencia Jászberény 

(EFOP 3.1.6) 

igen tudásbővítés, kapcsolati tőke 

építése 

12. 2019.

02.28. 

Konferencia: Karcagi 

Tagintézmény-

arculatbemutatás 

(EFOP 3.1.6) 

igen tudásbővítés, kapcsolati tőke 

építése 

13. 2019.

03.05.

-09. 

nyílt foglalkozások az 

óvodákban 

igen a szakszolgálati fejlesztő 

munkába való bepillantás 

lehetősége, népszerűsítés, 

konzultációs lehetőség 

14.  nyílt foglalkozás a 

Telephelyen 

nem  

15.  bemutatóóra 

óvodapedagógusoknak 

nem  

16. 2019.

03.04. 

Önismereti játékok 

alkalmazási lehetőségei 

(saját élmény) a 

Tagintézményben 

igen közösségfejlesztés, kapcsolati 

tőke bővítése 

17. 2019. 

05.21. 

Megyei Szakértői 

Bizottság konferenciája 

(EFOP 3.1.6) 

igen tudásbővítés, kapcsolati tőke 

építése 

18. 2019. 

05.22. 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 

konferenciája (EFOP 

3.1.6) 

igen tudásbővítés, kapcsolati tőke 

építése 

19. 2019.

07.01.

-

07.05. 

Mese-zene művészeti 

tábor (EFOP 3.1.6) 

igen népszerűsítés, mozgásfejlesztés, 

esztétikai érzék, kommunikáció, 

önkifejezés fejlesztése 

20. 2019.

07.08.

-

08.12. 

„Edzett testben edzett 

lélek”-mozgásfejlesztő 

tábor Örményes 1. 

turnus 

igen népszerűsítés, mozgásfejlesztés, 

önismeret 

21. 2019.

08.05.

-

08.09. 

„Edzett testben edzett 

lélek”-mozgásfejlesztő 

tábor Örményes 2. 

turnus 

igen népszerűsítés, mozgásfejlesztés, 

önismeret 

 

12. Innovációk az intézményben, tagintézményben, telephelyen: 

Törökszentmiklósi Tagintézmény: A KOFA szűrést a gyógypedagógusok végzik, 

tehermentesítve a logopédusokat. A kiértékelés a logopédusok bevonásával történik. A nyelvi 

fejlődésben jelentős nyelvi késést mutató gyermekek terápiáját korai fejlesztésben jártas 

gyógypedagógusok kezdik meg, előkészítve a logopédiai terápiát. Ahol az óvoda megfelelő 

hellyel rendelkezik, oda kihelyezzük a 3 évesek ellátását. 
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VII. Zárszó 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a 2018/2019. évi beszámolók alapján, 

melyeket a főigazgató-helyettesek, a Gazdasági-HR irodavezető, a tagintézmények és telephelyek 

vezetői, illetve a munkaközösségek vezetői készítettek, nehéz, és mégis sikeres tanévet zárt. A 

beszámolókban szereplő ellátási adatokra az Intézmény dolgozói rendkívül büszkék. 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 szakmai sikerek koronázták az intézmény szakmai 

tevékenységét: több sikeres konferencia (egy országos, egy regionális, és több járási), a 

„Tehetséggondozás Éve JNSZ Megyében” keretében szervezett számos tagintézményi és telephelyi, 

illetve székhelyintézményi  rendezvény, a magas diagnosztikai és terápiás 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, az 

intézmény eredményesség mérésének mutatói igazolnak. Fenntartói támogatással, költségvetésből 

történő finanszírozással, esetenként önerőből több állagmegóvó, javító munkálatot végeztünk, illetve 

számos olyan szakmai rendezvény megvalósításában voltunk sikeresek, melyeket a 

többletkötelezettség-vállalás terhére szervezhettünk, akár tagintézményi, akár székhelyintézményi 

szinten. Ebben a tanévben az EFOP 3.1.6 pályázati forrásból diagnosztikai és terápiás eszközparkunk 

jelentősen gyarapodott, informatikai eszköztárunk gazdagodott (laptopok, asztali gépek, tabletek, 

szerver, adathordozók). Szabályzatainkat javítottuk, újakat is készítettünk, megújult az SZMSZ-ünk, 

tökéletesedtek folyamatleírásaink. Jól használható a korrigált Mentorálási Szabályzatunk, elkészült 

az Eredményesség-mérési rendszerünk, az IÖM Munkaközösség a belső önértékelések során kiváló 

munkát végzett, illetve a nevelő-oktatómunkát végzők belő minősítési rendszerének szabályzata is 

elkészült, formanyomtatványaink végre egységesek.  

A szép eredményeket mi sem illusztrálja jobban, mint Pedagógus Napi dícséretben részesülő 

kollégáink elismerése: Császár István BONIS-BONA Díj, Dr. Farkasné Berkes Kitti Szolnoki 

Tankerületi Központ Elismerő Oklevele, Bencsik Mária Bernadett az Év Vezető Szakembere, V. 

Szabó Tünde az Év Szakembere nevelési tanácsadás terén, Rózsa Józsefné az Év Szakembere 

gyógytesnevelés terén és Orosz Máténé az Év Szakembere tehetséggondozás terén. Természetesen 

nem csak a felsorolt munkatársak dolgoztak színvonalasan, ám az ő munkájuk kiemelkedő.  

Természetesen vannak nehézségeink is, de a gazdagodó szakmai együttműködés, egymás szakmai és 

emberi támogatása, a jó kapcsolatok ápolása és a szervezeti kultúra folyamatos fejlődése a 

nehézségek megoldásában támpontokat képez, így áthidalhatjuk azokat. 

 

 

 

                                                                                                                   Csibi Enikő 

                                                                                                                     főigazgató 
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VIII. Mellékletek 
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1.sz. melléklet 

A JNSZMPSZ Mérés-értékelés eredményei és elemzése a 2018/2019. tanévben 

1.  Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

A mérés ideje: 

2018. április 1-től április 12-ig. 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi 

területein működő köznevelési intézmények köréből kerültek ki. Összesen 138 intézmény töltötte ki 

az elégedettségi kérdőívet. 

A tagintézmények és a telephelyek ellátási területei alapján a következők szerint alakult a kérdőív 

kitöltöttségének aránya: 

 

 
1. ábra:JNSZMPSZ Intézményi elégedettség mérő kérdőív kitöltési eloszlása – Nevelési tanácsadás 

 

Ahogy az ábrán is jól látható a legmagasabb részvételi arányt a Szolnoki Tagintézmény Újszászi 

Telephelye, illetve a Szolnoki Tagintézmény produkálta 24%, valamint 21%-os arányban. Ezt 

követően a Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelye és a Jászberényi 

Tagintézményben volt a legmagasabb a kitöltési arány. Nem érkezett válaszadás a 

Törökszentmiklósi, a Jászapáti és a Kunszentmártoni Tagintézmények körzetéből. Összességében a 

kitöltések száma alacsony Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményeinek 

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 továbbiakban a mérés módja az alábbiak szerint zajlott: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív papír alapon állt a megkérdezett 

intézmények rendelkezésére. A tagintézmények előzetesen tájékoztatták a mérés által érintett 

intézményeket az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a tagintézmények 
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által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, fejlesztő tevékenység) 

kapcsolatosan mérte a válaszadó intézmények elégedettségét.  

 

 

 
2. ábra: JNSZMPSZ Intézményi elégedettség mérő kérdőív – Nevelési tanácsadás 

 

Az eredmények elemzése alapján elsősorban a gyermekközpontúsággal, a problémakezeléssel, a 

kapcsolatfelvétellel, a partnerközpontú szemlélettel és az elérhetőséggel elégedettek a 

partnerintézmények. További fejlesztendő területként jelölhető meg az információátadás, a segítség 

hasznosságának aktivizálása, illetve a gyors és aktuális szakmai segítségnyújtás megvalósítása. 
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2. Nevelési tanácsadás területén végzett szülői elégedettség mérése 

 

A mérés ideje: 

2018. április 1-től április 12-ig. 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi területein nevelési tanácsadás szolgáltatásban részesültek. A 

2018/2019. tanév I. félévi beszámolója alapján 1838 gyermek részesült nevelési tanácsadás keretén 

belül ellátásra, melyhez képest a kitöltött kérdőívek száma az előző tanévhez mérten gyarapodott, a 

kitöltési arány javult. Összesen 780 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet.  

A tagintézmények és a telephelyek ellátási területei alapján az alábbiak szerint oszlik meg a kitöltések 

aránya:  

 

 
3. ábra: JNSZMPSZ Szülői elégedettség mérő kérdőív kitöltési eloszlása – Nevelési tanácsadás 

A kördiagramon jól látható, hogy 10%-os vagy feletti a részvételi arány a Szolnoki, Tiszafüredi, 

Jászberényi, Kunhegyesi, Törökszentmiklósi Tagintézmények, valamint a Fegyverneki Telephely 

esetében. Kifejezetten alacsony azonban a kitöltések száma a Kunszentmártoni, Jászapáti 

Tagintézmények tekintetében. 5-10% közötti részvételi arányt produkált a Karcagi, Mezőtúri 

Tagintézmény és Újszászi Tagintézmény.  

Az eredmények alapján megállapítható, hogy mind a tagintézmények, mind a telephelyek 

viszonyában továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a mérésben való részvétel elősegítésére.  

 

A mérés módja a kérdőívvel az alábbiak szerint valósult meg: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív online módon állt a szülők rendelkezésére. 

A tagintézmények és telephelyek előzetesen tájékoztatták az érintett szülőket az elégedettségi 

mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a tagintézmények és telephelyek által biztosított 

nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte 

a válaszadói elégedettséget. A kérdőív a beszámolóban 2. mellékletként megtalálható.  

Az eredmények elemzése alapján elsősorban a csoportos fejlesztő foglalkozások száma jelenik meg 

a legmagasabb számban, 72%-os arányban, melyet a gyermekek számára biztosítanak a szakemberek. 

A pedagóguskonzultációk, szülőkonzultációk száma, a csoportos, pszichés gondozások aránya 

alacsony. 
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Az elégedettség tekintetében a válaszadók általános elégedettségüket fejezték ki a feléjük intézett 

kérdések alapján.  
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4. ábra: JNSZMPSZ-ban igénybevett ellátási formák a Nevelési tanácsadás keretén belül 
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3. A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói elégedettség mérése 

  

A mérés ideje: 

2019. április 1-től április 12-ig. 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi területein nevelési tanácsadás szolgáltatásban részesültek. A 

tanulói visszajelzések száma alacsony volt, mindösszesen 26 tanuló töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. A kérdőívet kitöltő tanuló 13. életévüket betöltött gyermekek, az alacsonyabb kitöltési 

arány elsődleges oka ez lehet. A kitöltések számának megoszlása tagintézmények és a telephelyek 

ellátási területei alapján az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

 
 

5. ábra:JNSZMPSZ Tanulói elégedettség mérő kérdőív kitöltési eloszlása – Nevelési tanácsadás 

Az ábra alapján a legtöbb, tanulók által kitöltött kérdőív a Szolnoki, illetve a Jászberényi 

Tagintézményben ellátott kliensektől érkezett vissza. Kifejezetten csekély, 5% alatti a kitöltési arány 

a Tiszafüredi Tagintézmény esetében. A válaszadás elmaradt a Jászapáti, a Kunhegyesi, a 

Kunszentmártoni, valamint a Törökszentmiklósi Tagintézmények esetében.  

Bár ebben az esetben a részvételi arány megoszlását befolyásolja, hogy a kliensek korosztálya igen 

széleskörű, így a kérdőív kitöltése nem minden életkorban adekvát, a részvételi lehetőség így 

korlátozott volt. Ennek ellenére a tagintézményeknek, és a telephelyeknek is segítenie kell az 

elkövetkezendő időszakban a magasabb részvételi arány megvalósulását. 

 

A mérés módja a tanulói elégedettség mérés során az alábbiak mentén valósult meg: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív online módon állt a tanulók 

rendelkezésére. A tagintézmények és a telephelyek előzetesen tájékoztatták az érintett gyermekeket 

az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a tagintézmények által biztosított 

nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte 

a válaszadói elégedettséget. A kérdőív a beszámolóban 3. mellékletként megtalálható.  
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6. ábra: JNSZMPSZ Tanuló elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített változata – Nevelési 

tanácsadás 

 

Az elégedettség tekintetében a tanulók általános elégedettségüket fejezték ki a feléjük intézett 

kérdések alapján. Elsődlegesen a szakemberek által kialakított nyugodt, bizalmas és kölcsönös 

elfogadáson alapuló légkört értékelték a legmagasabb pontszámmal (3,92), ezzel szemben a 

foglalkozások eredményességét már kisebb arányban, de az átlagos értékeknek megfelelően 

értékelték (3,69). 
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A szakember bizalmas, nyugodt, kölcsönös elfogadáson alapuló légkört alakított ki.

A szakember igyekezett felkelteni és fenntartani az érdeklődésemet.

A foglalkozások során a visszajelzések, egyértelműek, érthetőek voltak.

A foglalkozásokon a problémámnak, helyzetemnek megfelelő segítségnyújtást kaptam.

A foglalkozások segítettek abban, hogy a mindennapi élethelyzetekben képes legyek tovább fejlődni.
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4. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

elégedettség mérés a partnerintézmények körében 

 

A mérés ideje: 

2018. április 1-től április 12-ig. 

 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

terén együttműködik. A kérdőívet összesen 37 partnerintézmény töltötte ki. 

 

Az elégedettség mérő kérdőívek válaszainak aránya a tagintézmények és a telephelyek ellátási 

területeire vonatkoztatva az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

 
7. ábra: A JNSZMPSZ a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó 

partnerintézmények körében végzett elégedettség mérő kérdőívek válaszainak aránya 

 

A diagramon is jól látható, hogy a partnerintézmények elégedettek a feléjük nyújtott lehetőségekkel, 

tevékenységekkel. Kimagasló elégedettséget mutatnak a válaszok a tanácsadó munkájával, valamint 

a tanácsadás hasznosságával kapcsolatban. További pontosításra, körültekintő eljárásra szorul még a 

gyermekek, tanulók képességeivel kapcsolatos tájékoztatás széleskörű megvalósítása.  

 

A mérés módja az alábbiakban történt ebben az esetben: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív papír alapon állt a megkérdezett 

intézmények rendelkezésére. A tagintézmény előzetesen tájékoztatta a mérés által érintett 

intézményeket az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a tagintézmény 

által biztosított kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásával kapcsolatosan mérte a 

válaszadók elégedettségét. A kérdőív a beszámolóban 4. mellékletként megtalálható. 
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Az igénybevett szolgáltatások alapján a partnerintézmények képviselői igen magas arányban vettek 

részt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat rendezvényein, valamint a 

szakemberek által biztosított tájékoztató előadásokon. A tanulók tehetséggondozása, valamint a 

pedagógusok, szülők és tanulók részére történő tanácsadás is igen magas arányban valósult meg az 

intézményünk esetében, melyet az alábbi diagram is jól tükröz. 

 

 
 

8. ábra: A JNSZMPSZ a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozás esetében igénybe vett 

szolgáltatások megoszlása  
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5. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

szülői elégedettség mérése 

 

A mérés ideje: 

2019. április 1-től április 12-ig. 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat tehetség tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 63 szülő töltötte 

ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A tagintézményeket és a telephelyeket tekintve a kitöltések számának megoszlása az alábbiak szerint 

valósult meg: 

 

 
9. ábra: JNSZMPSZ A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó 

elégedettség mérő kérdőív kitöltési eloszlása 

 

A Jászapáti, Jászberényi és a Karcagi tagintézmények esetében nem valósult meg tehetség tanácsadás, 

ezért ott szülői elégedettségmérés nem történt ezen a területen. A kérdőívet legnagyobb számban a 

Tiszafüredi Tagintézményben és a Fegyverneki töltötték ki a szülők.  

 

A mérés módja ebben az esetben: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív online módon állt a szülők rendelkezésére. 

A tagintézmények és a telephelyek dolgozói előzetesen tájékoztatták az érintett szülőket az 

elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a tagintézmények és a telephelyek 

által biztosított kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásával kapcsolatosan mérte a 

válaszadói elégedettségét. A kérdőív a beszámolóban 5. mellékletként megtalálható. 
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10. ábra: JNSZMPSZ A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó 

igénybevett szolgáltatások megoszlása 

 

Az igénybevett szolgáltatások tekintetében elmondható, hogy a legmagasabb arányban a 

tanácsadások száma ezen a téren, de jelentős számban tapasztalható a tanulók tehetségazonosítása is.  

 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők a gyermekük képességére vonatkozó 

felvilágosítás értékelték kimagasló területnek. További megerősítésre szorul azonban a segítségadás 

formájának meghatározása a szakemberek részéről a szülők felé intézményi szinten, melyet az alábbi 

ábra is jól szemléltet. 

 

 
 

11. ábra: JNSZMPSZ A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó szülői 

elégedettség 
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6. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

tanulói elégedettség mérése 

 

A mérés ideje: 

2019. április 1-től április 12-ig. 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat a kiemelten tehetséges gyermekek gondozása területén együttműködik. Az 

intézményt illetően kizárólag a Fegyverneki Telephely kliensköréből töltötte ki 11 tanuló.  

 

A mérés módja a következők alapján zajlott: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív online módon állt a tanulók 

rendelkezésére. A tagintézmények és a telephelyek dolgozói előzetesen tájékoztatták az érintett 

tanulókat az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a tagintézmények és a 

telephelyek által biztosított kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásával kapcsolatosan 

mérte a válaszadói elégedettségét. A kérdőív a beszámolóban 6. mellékletként megtalálható. 

 

 
 

12. ábra: JNSZMPSZ A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó 

tanulói elégedettség 

 

A fent látható diagram alapján a tanulók a tanácsadást és gondozást teljes mértékben hasznosnak 

ítélték meg. A további segítségkéréssel kapcsolatos tájékoztatási lehetőség biztosítása, a lehetőségek 

feltárása további célkitűzés intézményünk számára. 
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8. A pályaválasztási tanácsadás terén végzett intézményi elégedettség mérése 

 

A mérés ideje: 

2019. április 1-től április 12-ig. 

 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a pályaválasztási tanácsadás terén együttműködik. A 

kérdőívet összesen 21 partnerintézmény töltötte ki. 

 

A mérés módja a következők alapján zajlott: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív papír alapon állt az intézmények 

rendelkezésére. A pályaválasztási tanácsadó munkatársai előzetesen tájékoztatták a mérés által 

érintett intézményeket az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a 

székhelyintézmény pályaválasztási tanácsadója által biztosított pályaválasztási és továbbtanulási 

tanácsadás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a válaszadó intézmények elégedettségét. 

 

 
13. ábra: A JNSZMPSZ a pályaválasztási tanácsadáshoz kapcsolódó partnerintézmények körében 

végzett elégedettség mérő kérdőív 

A partnerintézmények a pályaválasztási tanácsadással való elégedettségüket 1-től 4-es skálán 

értékelték. Az eredmények alapján elmondható, hogy a partnerintézmények elégedettek a kapott 

szolgáltatással. A diagramon is jól látható, hogy a partnerintézmények elégedettsége 3,7 átlagos 

arányt mutat a feléjük nyújtott lehetőségekkel, tevékenységekkel kapcsolatban. A kérdőívet kitöltő 

intézmények úgy ítélik, meg, hogy a tanácsadás erőteljes segítséget nyújtott a diákoknak az 

érdeklődésüknek megfelelő pálya megtalálásában, valamint fokozottan figyelembe vette a tanulók 

képességeit. Ennél kis mértékben alacsonyabb értéket kapott a szakmaismeret bővítése, az önismeret 

fejlesztése, valamint a tanácsadások szervezése és lebonyolítása, de az ezekre kapott értékelés szintén 

az intézmények elégedettségét tükrözi ezen szempontoknál is. 
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9. A pályaválasztási tanácsadás terén végzett szülői elégedettség mérése 

 

A mérés ideje: 

2019. április 1-től április 12-ig. 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 21 szülő 

töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja a következők alapján zajlott: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív részben papír alapon, részben online 

módon állt a szülők rendelkezésére. A pályaválasztási tanácsadó munkatársai előzetesen tájékoztatták 

az érintett szülőket az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a 

székhelyintézmény pályaválasztási tanácsadója által biztosított pályaválasztási és továbbtanulási 

tanácsadás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a válaszadó szülők elégedettségét. 

 

 

 
14. ábra: JNSZMPSZ A pályaválasztási tanácsadáshoz kapcsolódó elégedettség mérő kérdőív 

kitöltési eloszlása 

 

A kitöltő szülők a pályaválasztási tanácsadással való elégedettségüket 1-től 4-es skálán értékelték. 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők elégedettsége 3,8 átlagos arányt mutat a 

feléjük nyújtott lehetőségekkel, tevékenységekkel kapcsolatban, vagyis elmondható, hogy a szülők 

elégedettel a gyermekeiknek biztosított pályaválasztási tanácsadással. A kapott eredményekhez 

mérten magasabb elégedettséget mutatnak a válaszok a képességek figyelembevételét illetően, 

valamint a tanácsadó segítőkész magatartására vonatkozóan. Az önismereti fejlesztés, illetőleg a 

döntéshozatalban történő segítségnyújtás tekintetében fogalmazható meg további fejlesztési igény, 

mivel ezeken a területeken kis mértékben alacsonyabb értéket mutat a szülői elégedettség mértéke. 

 

 

  



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 298 

 
 

10. A pályaválasztási tanácsadás terén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A mérés ideje: 

2019. április 1-től április 12-ig. 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálatnál pályaválasztási tanácsadásban részesültek. A kérdőívet 138 tanuló 

töltötte ki.  

 

A mérés módja a következők alapján zajlott: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív részben papír alapon, részben online 

módon állt a tanulók rendelkezésére. A pályaválasztási tanácsadó munkatársai előzetesen 

tájékoztatták az érintett tanulókat az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív 

a székhelyintézmény pályaválasztási tanácsadója által biztosított pályaválasztási és továbbtanulási 

tanácsadás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a válaszadó tanulók elégedettségét. 

 

 

 
15. ábra: JNSZMPSZ A pályaválasztási tanácsadáshoz kapcsolódó tanulói elégedettség 

 

A kitöltő tanulók a pályaválasztási tanácsadással való elégedettségüket 1-től 4-es skálán értékelték. 

A fenti diagram alapján a tanulók elégedettek voltak a számukra biztosított pályaválasztási 

tanácsadással, elégedettségük átlagos értéke 3,5. Kifejezetten magasan értékelték a tanácsadók 

magyarázatát, kérdéseit, valamint segítőkészségét, odafigyelését. További fejlesztendő területként 

jelenik meg azonban a szakmákról, iskolákról való információnyújtás, az önismeret fejlesztés, 

valamint a helyes döntéshozatalban való iránymutatás. 
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II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézménye 

 

1. Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

  

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani. 

 

2. Nevelési tanácsadás területén végzett szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

nevelési tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 17 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. A 2018/2019. tanév I. félévi beszámolója alapján 39-en részesültek ellátásban a nevelési 

tanácsadás keretein belül. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

A Jászapáti Tagintézményben a kitöltők gyermekeinek 100%-a csoportos fejlesztőfoglalkozáson vett 

részt. 

 

 
16. ábra: JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén az igénybevett 

szolgáltatás eloszlása 

 

A mérés eredményei: 

A vizsgált szempontokra adott értékek közül a legmagasabb érték a maximálisan adható 4, a 

legalacsonyabb pedig 2 volt. Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb 

érték a 3,53, a legmagasabb a 3,94 volt.  

A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek: közé sorolható az intézmény szakembereitől 

kapott segítség, a szakemberek megbízhatósága, és szakértelme, valamint a tagintézmény ajánlása 

mások számára. A legalacsonyabb értékkel az intézmény megközelíthetősége, valamint felszereltsége 

bír.  

 

Összegzés: 

A lent megjelenő diagram és a mérési eredmények mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított 

nevelési tanácsadás tevékenységgel elégedettek a megkérdezett szülők. A szolgáltatással való 

100%Szolgáltatás

fejlesztőfoglalkozás: csoportos (gyermek számára)
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elégedettségük átlagos értéke 3,84. Fejlesztendő terület továbbra is az intézmény infrastrukturális 

feltételeinek javítása, az intézmény megközelíthetőségében való segítségnyújtás biztosítása. 

 

 
17. ábra: JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett szülői 

elégedettség mérése 
 

 

3. A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói elégedettség mérése 

  

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani.  
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Összesített

 Gyermekem szakszolgálati ellátásáról megfelelően részletes és érthető tájékoztatást kaptam

 Gyermekem fejlődése szempontjából hasznosnak bizonyult a kapott segítség.

 Az intézmény szakemberei megbízható szakértelemmel és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek.

A szakszolgálat felszereltsége és komfortja megfelel az igényeinknek.

 Az intézmény megközelíthetősége a szülők és gyermekek számára kedvező.

Az intézmény nyitva tartása, a foglalkozások rendje figyelemmel van a gyermekek és a szülők elfoglaltságára.

 A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel (pedagógus, óvónő, gyermekorvos,
családgondozó, gyermekpszichiáter stb.) konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem érdekében.

Az intézmény munkatársai igény esetén elérhetőek, kérdéseimre válaszolnak, problémáimat meg lehet velük beszélni.

 Másnak is szívesen ajánlom az intézmény szolgáltatásait.
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4. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó szülői 

elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani. 

 

 

5. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó tanulói 

elégedettség mérése 

  

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani. 

 

6. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó intézményi 

elégedettség mérése 

  

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy intézmény sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem 

áll módunkban nyújtani. 
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III. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye 

 

1. Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Jászberényi Tagintézmény illetékességi területén működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 14 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadó intézmények elégedettségét. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,71, a legmagasabb 

a 3,86 volt.  

 

A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé sorolható az elérhetőség, a 

gyermekközpontúság, valamint a problémakezelés. Fejlesztendő területként jelölhető meg az 

információátadás, a segítségnyújtás hasznossága, valamint a szakmai segítségnyújtás innovatívsága, 

hasznossága és gyorsasága.  

 

 
18. ábra:JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi 

elégedettségi mérés 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett intézmények. A szakterülettel való elégedettségük átlagos 

értéke 3,78. Fejlesztendő terület információátadás, a segítségnyújtás hasznossága, valamint a szakmai 

segítségnyújtás innovatívsága, hasznossága és gyorsasága.  
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2. Nevelési tanácsadás területén végzett szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

nevelési tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 103 fő töltötte ki, 115-ször jelöltek meg 

különböző szolgáltatást (vannak, akik több szolgáltatást is igénybevettek a felsoroltak közül). A 

2018/2019. tanév I. félévi beszámolója alapján a nevelési tanácsadás keretein belül 295 esettel 

foglalkoztak, így a kérdőívek kitöltésének aránya alacsonynak mondható, mindössze 34%-os, mely 

csökkenést mutat a 2017/2018-as tanévi aránnyal való összehasonlítás esetében. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

A Jászberényi Tagintézményben a kitöltők gyermekei az alábbi felosztásban vették igénybe a 

szolgáltatási típusokat: a legtöbben csoportos, gyermeke számára biztosított fejlesztő foglalkozásban 

részsültek (71%). Kifejezetten alacsony az egyéni fejlesztésben részesülő gyermekek (1%), valamint 

a szülői tanácsadáson, konzultáción részt vevő szülők aránya (4%). 

 

 
19. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén az igénybevett 

szolgáltatás eloszlása 

 

A mérés eredményei: 

A vizsgált szempontokra adott értékek közül a legmagasabb érték a maximálisan adható 4, a 

legalacsonyabb pedig 1 volt. Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb 

érték a 3,44, a legmagasabb a 3,95 volt.  
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20. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett szülői 

elégedettség mérése 

 

A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé sorolható a szakemberek megbízható 

szakértelme, valamint az elérhetőség és a további kliensek számára történő ajánlás. A legalacsonyabb 

átlagos értéket kapott terület egyike a szakszolgálat felszereltsége és komfortja, de megemlítendő 

még az intézmény nyitva tartása, a foglalkozások rendjének kialakítása, valamint a más 

szakemberekkel történő konzultációk lehetőségek bővítése is. 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett szülők. A szolgáltatással való elégedettségük átlagos 

értéke 3,82. Fejlesztendő terület a szakszolgálat infrastrukturális adottságainak javítása, illetve a 

szakemberek közötti konzultációs lehetőségek bővítése. Továbbá javasolt annak vizsgálata, hogy az 

intézmény nyitva tartása, a foglalkozások rendje, hogyan igazodhat még inkább a szülők és 

gyermekek elfoglaltságaihoz természetesen figyelembe véve azt, hogy ezen a területen a szülői és 

tanulói igények maximális kielégítése nem teljesíthető. 
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3. A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek közül kerültek ki, akik a Jászberényi Tagintézményben nevelési 

tanácsadás szolgáltatásban részesültek. A tanulói elégedettségi kérdőívet 7 tanuló töltötte ki. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget.  

 

A mérés eredményei: 

A vizsgált szempontok közül minden terület a maximális 4-es értéket kapta, így megállapítható a 

tanulók teljes elégedettsége a kapott szolgáltatás esetében. 

 

 
21. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói 

elégedettség mérése 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a válaszadó tanulók. 

 

4. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó szülői 

elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani. 

 

5. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó tanulói 

elégedettség mérése 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani.  
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6. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó intézményi 

elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Jászberényi Tagintézmény illetékességi területén működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 4 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított tehetség gondozás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadó intézmények elégedettségét. 

 
22. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény - A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó igénybevett szolgáltatások megoszlása 

 

A tagintézményben 40-40%-os arányban a tájékoztató előadás, illetve a pedagógusok, szülők és 

tanulók számára szóló tanácsadás jelent meg. Emellett a partnerintézmények a szolgáltatáshoz 

kapcsolódó rendezvények látogatását jelölték meg igénybevett szolgáltatástípusként.  

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján az eredmények maximális elégedettséget 

mutatnak, 4,00.  

 
23. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó elégedettség mérés  
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IV. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézmény  

 

1. Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Karcagi Tagintézmény illetékességi területén működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 12 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadó intézmények elégedettségét. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,75, a legmagasabb 

a 4,0 volt.  

 

A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé sorolható a kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás, a partnerközpontú szemléletmód, a gyermekközpontúság, valamint a 

problémakezelés. Fejlesztendő területként jelölhető meg a szakemberek elérhetősége.  

 

 
24. ábra:JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi 

elégedettségi mérés 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett intézmények. A szakterülettel való elégedettségük átlagos 

értéke 3,93. Fejlesztendő terület egyedül a szakemberek elérhetőségében nyilvánul meg.  
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2. A nevelési tanácsadás területén végzett szülői elégedettségmérés 

 

A kitöltők köre: 

61 szülő töltötte ki a kérdőíveket, ami megfelelő arány, a klienskört tekintve 50%-os részvételt jelent. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

 
25. ábra: JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén az igénybevett 

szolgáltatás eloszlása 

 

A Karcagi Tagintézményben a kitöltő szülők gyermekei az alábbi felosztásban vették igénybe a 

szolgáltatási típusokat: a legtöbben csoportos, gyermekek számára biztosított fejlesztő 

foglalkozásban részesültek (82%). Alacsony az egyéni fejlesztésben részesülő gyermekek (8%), az 

egyéni, pszichés gondozásban részesülő tanulók (8%), valamint a szülői tanácsadáson, konzultáción 

részt vevő szülők aránya (2%). 

 

A mérés eredménye: 

A vizsgált szempontokra adott értékek közül a legmagasabb érték a maximálisan adható 4, a 

legalacsonyabb pedig 1 volt. Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb 

érték a 3,39, a legmagasabb a 3,98 volt. 

 

Erősségek közé sorolható a szakemberek szakértelme, az intézmény ajánlása, valamint a szakemberek 

elérhetősége, azonban az intézmény megközelíthetősége, valamint a felszereltsége még fejlesztendő 

feladat. 
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26. ábra: JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény A nevelési tanácsadás területén végzett szülői 

elégedettségmérés 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett szülők. A szolgáltatással való elégedettségük átlagos 

értéke 3,83. Fejlesztendő területek közé tartozik továbbra is a szakszolgálat infrastrukturális 

adottságainak javítása, illetve az intézmény megközelíthetőségében való segítségnyújtás a kliensek 

számára.  
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3. A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek közül kerültek ki, akik a Karcagi Tagintézményben nevelési 

tanácsadás szolgáltatásban részesültek. A tanulói által kitöltött kérdőívek aránya viszonylag alacsony 

volt, 2 fő, így nem vonható le általános következtetés az adatokból. Amennyiben a 13 év feletti 

korosztály ennél hangsúlyosabban jelenik meg a tagintézményi ellátásban, akkor célszerű a 

következő mérés során megszólításukra, bevonásukra nagyobb hangsúlyt fektetni. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

A mérés eredményei: 

A kevés számú tanulói értékelés átlagosan 3,8%-os értéket ér el a mutatók vonatkozásában. A 

kliensek véleménye alapján fejlesztendő terület a szakemberek által biztosított segítségnyújtás 

specializáltabb, a kliens igényeit kielégítő lehetőségek biztosítása, valamint a kellő figyelem és 

érdeklődés felkeltése érdekében a megfelelő stratégiák alkalmazása a szakemberek részéről.  

 

 
 

27. ábra: JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói 

elégedettség mérése 
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4. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó szülői 

elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani. 

 

 

5. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó tanulói 

elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani.  
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6. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó intézményi 

elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Karcagi Tagintézmény illetékességi területén működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 5 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított tehetség gondozás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadó intézmények elégedettségét. 

 

Igénybe vett szolgáltatás nem volt jelölve egyik kitöltött kérdőíven sem. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján az eredmények maximális elégedettséget 

mutatnak, 4,00.  

 

 
28. ábra: JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó elégedettség mérés 
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V. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi 

Tagintézménye 

 

I. Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Kunhegyesi Tagintézmény illetékességi területén működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 7 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadó intézmények elégedettségét. 

 

A mérés eredményei, összegzés: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján maximálisan elégedettek a 

partnerintézmények a Kunhegyesi Tagintézmény munkájával, melyet az alábbi diagram is igazol. 

 

 
28. ábra:JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi 

elégedettségi mérés  
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2. Nevelési tanácsadás területén végzett szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

nevelési tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 120 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. A 2018/2019. tanév I. félévi beszámolója alapján 170-en részesültek ellátásban a nevelési 

tanácsadás keretein belül, így a kitöltések arány nagyon jónak mondható. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

A Jászapáti Tagintézményben a kitöltők gyermekeinek 100%-a csoportos fejlesztőfoglalkozáson vett 

részt. 

 

 
29. ábra: JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén az igénybevett 

szolgáltatás eloszlása 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,73, a legmagasabb 

a 3,88 volt.  

A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé sorolható az intézmény felszereltsége, a 

szakemberek elérhetősége, valamint az ajánlások aránya. Alacsonyabb  eredményt mutat a 

fejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatás, illetve annak hasznosságának megítélése a szülők 

szempontjából.  

100%
Szolgáltatás

fejlesztőfoglalkozás: csoportos (gyermek számára)
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30. ábra: JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett szülői 

elégedettség mérése 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel jórészt elégedettek a megkérdezett szülők. A szolgáltatással való elégedettségük 

átlagos értéke 3,79. Kiemelt figyelmet kell szentelni a megfelelően részletes és érthető 

tájékoztatásnyújtásra, valamint a szülőkkel való konzultáció során a fejlesztés hasznosságának, 

létjogosultságának megfogalmazása is elengedhetetlen.  

 

 

3. A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani.  
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4. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

tehetség tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 5 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. 

 

Az igénybevett szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint valósult meg: 

 

 
31. ábra: JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézményben a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozása esetén az igénybevett szolgáltatások megoszlása 

 

Elsődlegesen tanácsadásban részesültek az érintettek, a kitöltők 83%-a, majd a tanulók 

tehetségazonosítása 17%-os arányban történt.  

 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők a gyermekük képességére vonatkozó 

felvilágosítás értékelték kimagasló területnek. További megerősítésre szorul azonban a segítségadás 

formájának meghatározása a szakemberek részéről a szülők felé, melyet az alábbi táblázat is jól 

szemléltet. 

 

 
32. ábra: JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó szülői elégedettség  
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5. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

tanulói elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani. 
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6. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó intézményi 

elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Kunhegyesi Tagintézmény illetékességi területén működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 1 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított tehetség gondozás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadó intézmények elégedettségét. 

 
33. ábra: JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény - A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó igénybevett szolgáltatások megoszlása 

A tagintézményben a tanulók tehetségazonosítása zajlott az adott intézmény esetében. .  

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján az eredmények maximális elégedettséget 

mutatnak, 4,00. A partnerintézmény a tanácsadó munkájával és a tanácsadás hasznosságával 

kapcsolatban nem fejezte ki elégedettségét. 

 
34. ábra: JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó elégedettség mérés 
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VI. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni 

Tagintézménye 

 

1. Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani  

 

2. Nevelési tanácsadás területén végzett szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

Tagintézményben nevelési tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 2 szülő töltötte ki az 

elégedettségi kérdőívet, így nem vonható le általános következtetés az adatokból. A 2018/2019-es 

félévi beszámoló alapján a Tagintézményben 66 kliens részesült nevelési tanácsadás keretein belül 

(különböző ellátási formákban) valamilyen ellátásban. 

 

A szolgáltatások igénybevétele 100%-ban az egyéni, pszichés gondozás körébe tartozik a 

megkérdezettek esetében. 

 

 
35. ábra: JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén az igénybevett 

szolgáltatás eloszlása 

 

A mérés eredményei alapján a megsegítés hasznosságának kivételével minden területen a maximális 

értékelést adták a válaszadók.  

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett szülők. A szolgáltatással való elégedettségük átlagos 

értéke 3,94. Fejlesztendő terület a szakmai tartalom hatékonyságának javítása. 
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36. ábra: JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett szülői 

elégedettség mérése 

 

 

3. A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani.  
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4. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

Tagintézményben tehetség tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 1 szülő töltötte ki az 

elégedettségi kérdőívet, így nem vonható le általános következtetés az adatokból. Az igénybevett 

szolgáltatás a tehetség tanácsadás volt.  

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülő a gyermeke képességére vonatkozó 

felvilágosítást, a helyes döntéshozatalban való iránymutatást és a tanácsadás hasznosságát értékelte 

kimagasló területnek. Megerősítésre szorul azonban a segítségadás formájának meghatározása a 

szakemberek részéről a szülők felé, illetve az információátadás is, melyet az alábbi ábra is jól 

szemléltet. 

 

 
37. ábra: JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó szülői elégedettség 

 

 

5. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

tanulói elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani. 

 

6. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó intézményi 

elégedettség mérése 

  

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy intézmény sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem 

áll módunkban nyújtani.  
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VII. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri 

Tagintézménye 

 

1. Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Mezőtúri Tagintézmény illetékességi területén működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 10 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadó intézmények elégedettségét. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,6, a legmagasabb 

a 4,0 volt.  

 

A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé sorolható az elérhetőség, a kapcsolatfelvétel 

és kapcsolattartás, a partnerközpontú szemléletmód, a gyermekközpontúság, valamint a 

problémakezelés. Fejlesztendő területként jelölhető meg a szakterülettel kapcsolatos 

információáramlás, valamint a fejlődés szempontjából kapott segítségnyújtás elérhetősége.  

 

 
38. ábra:JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi 

elégedettségi mérés 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett intézmények. A szakterülettel való elégedettségük átlagos 

értéke 3,85. Fejlesztendő terület a szakterülettel kapcsolatos információáramlás, valamint a fejlődés 

szempontjából kapott segítségnyújtás elérhetősége.  
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2. Nevelési tanácsadás területén végzett szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

nevelési tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 55 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. Ez a szám közel 50%-os részvételi arányt mutat a 2018/2019. I. félévi beszámolóban 

szereplő 128 fő nevelési tanácsadás valamely formájában részesülő gyermekek számához mérten. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

 
39. ábra: JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén az igénybevett 

szolgáltatás eloszlása 

 

A Mezőtúri Tagintézmény esetében az igénybevett szolgáltatások palettája igen színes, szinten 

minden területen megjelenik az ellátási forma, ahogy azt a fenti ábra is mutatja. A legmagasabb 

számban a szülők számára szóló tanácsadás, konzultáció valósul meg a mindennapokban.  

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,77, a legmagasabb 

a 4,0 volt.  
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40. ábra: JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett szülői 

elégedettség mérése 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett szülők. A szolgáltatással való elégedettségük átlagos 

értéke 3,91. Fejlesztendő terület, hogy a szakszolgálat felszereltsége és komfortja, valamint 

megközelíthetősége miként tudna megfelelni a szülők és gyermekek igényeinek, természetesen 

figyelembe véve azt, hogy ezen a területen a szülői és tanulói igények maximális kielégítése nem 

teljesíthető hiánytalanul.  
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3. A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek közül kerültek ki, akik a Mezőtúri Tagintézményben nevelési 

tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Mindösszesen 5 tanuló töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

Ez a szám igen alacsony a tagintézmény 2018/2019. I. félévi beszámolójában szereplő 128 fő nevelési 

tanácsadás valamely formájában részesülő gyermekek számához mérten. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,2, a legmagasabb 

a 4 volt.  

 

A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé sorolható a szakemberek által kialakított 

bizalmas, nyugodt légkör, valamint a szakember igyekezete a tanulók érdeklődésének felkeltése 

érdekében. A legalacsonyabb átlagos értéket kapott terület a tanulók megítélése alapján a 

foglalkozások eredményességére vonatkozó kérdés volt. 

 

 
41. ábra: JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói 

elégedettség mérése 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a válaszadó tanulók. A kérdőív eredményéből általános következtetés 

azonban csak korlátozottan vonható le, mivel mindössze 5 tanuló töltötte ki azt. A szolgáltatással való 

elégedettségük átlagos értéke 3,64. Fejlesztendő terület a foglalkozások eredményességérzésének 

fokozása, a pozitív tapasztalatszerzés előmozdítása.  
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4. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

tehetség tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 6 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. Az igénybevett szolgáltatások egyike a tanulók tehetségazonosítása, a másik terület pedig 

a tanácsadás volt.  

 

 
42. ábra: JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozása terén igénybevett szolgáltatások megoszlása 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők az információnyújtást, a gyermeke 

képességére vonatkozó felvilágosítást értékelték kimagasló területnek. Megerősítésre szorul azonban 

a segítségadás formájának meghatározása a szakemberek részéről a szülők felé, illetve a tanácsadás 

hasznosságával kapcsolatos szemléletmódbeli változtatás is. 

 

 
43. ábra: JNSZMPSZ Mezőtúr Tagintézmény A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó szülői elégedettség 
 

5. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

tanulói elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani. 
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6. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó intézményi 

elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Mezőtúri Tagintézmény illetékességi területén működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 3 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított tehetség gondozás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadó intézmények elégedettségét. 

 
44. ábra: JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény - A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó igénybevett szolgáltatások megoszlása 

 

A tagintézményben a tanulók tehetségazonosítása és rendezvények látogatása mellett a pedagógusok, 

szülők és tanulók számára szóló tanácsadás valósult meg magas számban az adott partnerintézmények 

esetében. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján az eredmények maximális elégedettséget 

mutatnak, 4,00. 

 
45. ábra: JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó elégedettség mérés 
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VIII. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye 

 

1. Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Szolnoki Tagintézmény illetékességi területén működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 29 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadó intézmények elégedettségét. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,6, a legmagasabb 

a 4,0 volt.  

 

A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé sorolható a gyermekközpontúság, valamint 

a problémakezelés. Fejlesztendő területként jelölhető meg a szakterülettel kapcsolatos 

információáramlás, a fejlődés szempontjából kapott segítségnyújtás elérhetősége, a szakemberek 

elérhetősége, a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, valamint a partnerközpontú szemléletmód.  

 

 
46. ábra:JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi 

elégedettségi mérés 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett intézmények. A szakterülettel való elégedettségük átlagos 

értéke 3,77. Fejlesztendő terület a szakterülettel kapcsolatos információáramlás, a fejlődés 

szempontjából kapott segítségnyújtás elérhetősége, a szakemberek elérhetősége, a kapcsolatfelvétel 

és kapcsolattartás, valamint a partnerközpontú szemléletmód.  
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2. A nevelési tanácsadás területén végzett szülői elégedettségmérés 

 

A kitöltők köre: 

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

nevelési tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 81 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. Ez a szám alacsony részvételi arányt mutat a 2018/2019. I. félévi beszámolóban szereplő 

428 fő nevelési tanácsadás valamely formájában részesülő gyermekek számához mérten. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

 
47. ábra: JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén az igénybevett 

szolgáltatás eloszlása 

 

A Szolnoki Tagintézmény esetében az igénybevett szolgáltatások palettája igen színes, szinten 

minden területen megjelenik az ellátási forma, ahogy azt a fenti ábra is mutatja. A legmagasabb 

számban a csoportos fejlesztő foglalkozások, valamint az egyéni pszichés gondozás, illetve az egyéni 

fejlesztőfoglalkozás valósul meg a mindennapokban.  

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legmagasabb érték a 3,97, a legalacsonyabb 

a 3,6 volt.  

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel jórészt elégedettek a megkérdezett szülők. A szolgáltatással való elégedettségük 

átlagos értéke 3,83. Fejlesztendő terület a pedagógiai szakszolgálat megközelíthetősége, nyitva tartási 

rendje, valamint a szakszolgálati szakemberek további szakemberekkel történő konzultációja, a 

kapcsolattartás megvalósítása. 
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48. ábra: JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett szülői 

elégedettség mérése 
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4. A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek közül kerültek ki, akik a Szolnoki Tagintézményben nevelési 

tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Mindösszesen 8 tanuló töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

Ez a szám igen alacsony a tagintézmény 2018/2019. I. félévi beszámolójában szereplő 428 fő nevelési 

tanácsadás valamely formájában részesülő gyermekek számához mérten. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,5, a legmagasabb 

a 3,75 volt.  

 

A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé sorolható a szakemberek által kialakított 

bizalmas, nyugodt légkör, valamint a szakember igyekezete a tanulók érdeklődésének felkeltése 

érdekében. A legalacsonyabb átlagos értéket kapott terület a tanulók megítélése alapján a 

foglalkozások eredményességére vonatkozó kérdés volt. 

 

 
49. ábra: JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói 

elégedettség mérése 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a válaszadó tanulók. A kérdőív eredményéből általános következtetés 

azonban csak korlátozottan vonható le, mivel mindössze 8 tanuló töltötte ki azt. A szolgáltatással való 

elégedettségük átlagos értéke 3,65. Fejlesztendő terület a foglalkozások eredményességérzésének 

fokozása, a pozitív tapasztalatszerzés előmozdítása.  
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4. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

tehetség tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 11 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. Az igénybevett szolgáltatások egyike a tanulók tehetségazonosítása, a másik terület pedig 

a tanácsadás volt.  

 

 
50. ábra: JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozása terén igénybevett szolgáltatások megoszlása 

 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők az információnyújtást, a gyermeke 

képességére vonatkozó felvilágosítást értékelték kimagasló területnek. Megerősítésre szorul azonban 

a helyes döntéshozatalban való iránymutatás biztosítása a továbbiakban.  

 

 
51. ábra: JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó szülői elégedettség 
 

5. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

tanulói elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani. 
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6. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó intézményi 

elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Szolnoki Tagintézmény illetékességi területén működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 19 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított tehetség gondozás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadó intézmények elégedettségét. 

 
52. ábra: JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény - A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó igénybevett szolgáltatások megoszlása 

 

A tagintézmény által biztosított szolgáltatások tekintetében a legmagasabb arányban a rendezvények 

látogatása valósult meg (48%), majd a tájékoztató előadások és a tanácsadások aránya volt 22%-os 

és 26%-os arányú. A legalacsonyabban igénybevett szolgáltatás a tanulók tehetségazonosítása az 

adott partnerintézmények esetében. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján az eredmények megfelelő mértékű 

elégedettséget mutatnak a tanácsadó munkájával, az információátadással, a segítségnyújtási 

lehetőségek megfogalmazásával és a tanácsadás hasznosságával kapcsolatosan. A tanulók 

képességeivel kapcsolatos felvilágosítást illetően további fejlesztendő feladatok várnak a 

tagintézményre. 

 
53. ábra: JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó elégedettség mérés 
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IX. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény 

Újszászi Telephely 

 

1. Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely illetékességi területén működő 

köznevelési intézmények köréből kerültek ki. Összesen 34 intézmény töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a telephely által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadó intézmények elégedettségét. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,68, a legmagasabb 

a 3,97 volt.  

 

A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé sorolható a szakemberek elérhetősége, a 

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a partnerközpontú szemléletmód, a gyermekközpontúság, illetve 

a problémakezelés. Fejlesztendő területként jelölhető meg a szakterülettel kapcsolatos 

információáramlás, a fejlődés szempontjából kapott segítségnyújtás elérhetősége, a szakemberek 

elérhetősége, a szakmai segítségnyújtás innovatívsága, gyorsasága, hasznossága.  

 

 
54. ábra:JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely Nevelési tanácsadás területén 

végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a telephely által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett intézmények. A szakterülettel való elégedettségük átlagos 

értéke 3,89. Fejlesztendő terület a szakterülettel kapcsolatos információáramlás, a fejlődés 

szempontjából kapott segítségnyújtás elérhetősége, a szakemberek elérhetősége, a szakmai 

segítségnyújtás innovatívsága, gyorsasága, hasznossága.  
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2. A nevelési tanácsadás területén végzett szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik az Újszászi Telephelyen nevelési 

tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 43 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. Ez a 

szám 25%-os részvételi arányt mutat a 2018/2019. I. félévi beszámolóban szereplő adat alapján.  

 

A mérés módja: 

A kérdőív a telephely által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

 
55. ábra: JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely Nevelési tanácsadás területén az 

igénybevett szolgáltatás eloszlása 

 

A Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely esetében az igénybevett szolgáltatások közé a 

csoportos és egyéni fejlesztőfoglalkozások sorolhatók a legmagasabb arányban. Alacsony számban 

jelenik meg a telephelyen a szülők számára nyújtott tanácsadás, konzultáció lehetősége. 

A mérés eredményei, összegzés: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a válaszadó 100%-ban fejezték ki 

elégedettségüket a telephely esetében, mely az alábbi diagramon is jól látható. 
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56. ábra: JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely Nevelési tanácsadás területén 

végzett szülői elégedettség mérése 
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3. A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a telephely kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani. 

 

 

4. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

szülői elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a telephely kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani 

. 

5. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

tanulói elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a telephely kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani. 

 

6. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó intézményi 

elégedettség mérése 

  

A kérdőívet a telephely kliensköréből egy intézmény sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani.  
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X. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye 

 

1. Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Tiszafüredi Tagintézmény illetékességi területén működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 13 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadó intézmények elégedettségét. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,62, a legmagasabb 

a 3,92 volt.  

 

A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé tartozik a szakterülettel kapcsolatos 

információáramlás, a szakemberek elérhetősége, a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a 

partnerközpontú szemléletmód, a gyermekközpontúság, illetve a problémakezelés. Fejlesztendő 

területként jelölhető meg a fejlődés szempontjából kapott segítségnyújtás, illetve a szakmai 

segítségnyújtás innovatívsága, gyorsasága, hasznossága.  

 

 
57. ábra:JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi 

elégedettségi mérés 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett intézmények. A szakterülettel való elégedettségük átlagos 

értéke 3,83. Fejlesztendő terület a fejlődés szempontjából kapott segítségnyújtás, illetve a szakmai 

segítségnyújtás innovatívsága, gyorsasága, hasznossága.  
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2. Nevelési tanácsadás területén végzett szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

nevelési tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 99 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. Ez a szám több, mint 50%-os részvételi arányt mutat a 2018/2019. I. félévi beszámolóban 

szereplő 157 fő nevelési tanácsadás valamely formájában részesülő gyermekek számához mérten. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

 
58. ábra: JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén az igénybevett 

szolgáltatás eloszlása 

 

A Tiszafüredi Tagintézmény esetében az igénybevett szolgáltatások két részre oszthatók a mérési 

időszakban beszámolt adatok alapján. Elsődlegesen a csoportos fejlesztő foglalkozások biztosításával 

jellemezhető a tagintézmény, de az egyéni pszichés gondozás is megvalósul, igaz jóval alacsonyabb 

arányban, a mindennapokban.  

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,74, a legmagasabb 

a 3,95 volt.  
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59. ábra: JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett szülői 

elégedettség mérése 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel kifejezetten elégedettek a megkérdezett szülők. A szolgáltatással való elégedettségük 

átlagos értéke 3,85. Fejlesztendő terület a Tiszafüredi Tagintézmény eszközparkjának és 

komfortjának valamint a szakszolgálati szakemberek további szakemberekkel történő konzultációja, 

a kapcsolattartás megvalósítása. 
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3. A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek közül kerültek ki, akik a Tiszafüredi Tagintézményben nevelési 

tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Mindösszesen 1 tanuló töltötte ki az elégedettségi kérdőívet, 

melynek oka a gyermekek, tanulók életkori sajátossága lehet, de így nem vonható le általános 

következtetés az adatokból.  

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

A mérés eredményei, összegzés: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján maximálisan elégedett volt a kliens a kapott 

szolgáltatással, mely az alábbi grafikonon is látható. 

 

 
60. ábra: JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói 

elégedettség mérése  
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4. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

tehetség tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 20 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. Az igénybevett szolgáltatások összessége a tanácsadás volt.  

 

 
61. ábra: JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozása terén igénybevett szolgáltatások megoszlása 

 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők az információnyújtást, a gyermeke 

képességére vonatkozó felvilágosítást, valamint a tanácsadás hasznosságát értékelték kimagasló 

területként. Megerősítésre szorul azonban a szülők által nyújtható foglalkoztatásokban, és a helyes 

döntéshozatalban való iránymutatás biztosítása a továbbiakban.  

 

 
62. ábra: JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó szülői elégedettség 
 

5. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

tanulói elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani.  



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2018/2019. tanév 343 

 
 

6. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó intézményi 

elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Tiszafüredi Tagintézmény illetékességi területén működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 7 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított tehetség gondozás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadó intézmények elégedettségét. 

 
63. ábra: JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény - A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó igénybevett szolgáltatások megoszlása 

 

A tagintézmény által biztosított szolgáltatások tekintetében a legmagasabb arányban a tanulók 

tehetségazonosítása valósult meg (36%), majd a tájékoztató előadások 27%-os arányban történtek a 

partnerintézmények válaszai alapján. A tanácsadások aránya és a rendezvények látogatása 18-18%-

os arányú. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján az eredmények megfelelő mértékű 

elégedettséget mutatnak a tanácsadó munkájával, az információátadással és a tanácsadás 

hasznosságával kapcsolatosan. A segítségnyújtási lehetőségek megfogalmazásával, a tanulók 

képességeivel kapcsolatos felvilágosítást illetően további fejlesztendő feladatok várnak a 

tagintézményre. 

 
64. ábra: JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó elégedettség mérés 
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XI. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi 

Tagintézménye 

 

1. Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani. 

 

2. Nevelési tanácsadás területén végzett szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

Tagintézményben nevelési tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 89 szülő töltötte ki az 

elégedettségi kérdőívet. Ez a szám több, mint 35%-os részvételi arányt mutat a 2018/2019. I. félévi 

beszámolóban szereplő 234 fő nevelési tanácsadás valamely formájában részesülő gyermekek 

számához mérten. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

 
65. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén az igénybevett 

szolgáltatás eloszlása 

 

A Törökszentmiklósi Tagintézmény esetében az igénybevett szolgáltatások négy részre oszthatók a 

mérési időszakban beszámolt adatok alapján. Elsődlegesen a csoportos fejlesztő foglalkozások 

biztosításával jellemezhető a tagintézmény, de az egyéni pszichés gondozás, a szülőknek szóló 

tanácsadás, valamint az egyéni foglalkozás is megvalósul, igaz jóval alacsonyabb arányban, a 

mindennapokban.  

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,8, a legmagasabb 

a 3,97 volt.  
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66. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Nevelési tanácsadás területén végzett szülői 

elégedettség mérése 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel kifejezetten elégedettek a megkérdezett szülők. A szolgáltatással való elégedettségük 

átlagos értéke 3,89. Fejlesztendő terület a Törökszentmiklósi Tagintézmény eszközparkjának és 

komfortjának valamint a szakszolgálati szakemberek további szakemberekkel történő konzultációja, 

a kapcsolattartás megvalósítása. 

 

3. A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani.  
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4. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

Tagintézményben tehetség tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 7 szülő töltötte ki az 

elégedettségi kérdőívet. Az igénybevett szolgáltatások összessége a tanácsadás volt.  

 

 
67. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozása terén igénybevett szolgáltatások megoszlása 

 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők az információnyújtást, a gyermeke 

képességére vonatkozó felvilágosítást, valamint a tanácsadás hasznosságát, a helyes 

döntéshozatalban való segítségnyújtást értékelték kimagasló területként. Megerősítésre szorul 

azonban a szülők által nyújtható foglalkoztatásokban való iránymutatás biztosítása a továbbiakban.  

 

 
68. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó szülői elégedettség 
 

 

5. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

tanulói elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani. 
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6. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó intézményi 

elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Törökszentmiklósi Tagintézmény illetékességi területén működő köznevelési 

intézmények köréből kerültek ki. Összesen 4 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított tehetség gondozás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadó intézmények elégedettségét. 

 

Igénybevett szolgáltatás nem volt jelölve egyik kitöltött kérdőíven sem. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján az eredmények maximális elégedettséget 

mutatnak. 

 
69. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó elégedettség mérés  
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XII. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi 

Tagintézmény Fegyverneki Telephely 

 

1. Nevelési tanácsadás területén végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely illetékességi 

területén működő köznevelési intézmények köréből kerültek ki. Összesen 20 intézmény töltötte ki az 

elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadó intézmények elégedettségét. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,7, a legmagasabb 

a 4,0 volt.  

 

A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé tartozik a fejlődés szempontjából kapott 

segítségnyújtás, a szakemberek elérhetősége, a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a 

partnerközpontú szemléletmód, a gyermekközpontúság, a problémakezelés, illetve a szakmai 

segítségnyújtás innovatívsága, gyorsasága, hasznossága. Fejlesztendő területként jelölhető meg a 

szakterülettel kapcsolatos információáramlás, 

 

 
70. ábra:JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely Nevelési tanácsadás 

területén végzett intézményi elégedettségi mérés 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett intézmények. A szakterülettel való elégedettségük átlagos 

értéke 3,91. Fejlesztendő terület a szakterülettel kapcsolatos információáramlás.  
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2. Nevelési tanácsadás területén végzett szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

nevelési tanácsadás szolgáltatásban részesültek. A kérdőívet 107 fő töltötte ki, összesen 112 szer 

jelöltek meg különböző szolgáltatást (vannak akik több szolgáltatást is igénybevettek a felsoroltak 

közül) Ez magas, több, mint 80%-os, kimagasló részvételi arányt mutat a 2018/2019. I. félévi 

beszámolóban szereplő 134 fő nevelési tanácsadás valamely formájában részesülő gyermekek 

számához mérten. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

 
71. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely Nevelési tanácsadás 

területén az igénybevett szolgáltatás eloszlása 

 

A Fegyverneki Telephely esetében az igénybevett szolgáltatások négy részre oszthatók a mérési 

időszakban beszámolt adatok alapján. Elsődlegesen a csoportos fejlesztő foglalkozások biztosításával 

jellemezhető az intézmény. Alacsonyabb arányban ugyan, de az egyéni pszichés gondozás, az egyéni 

foglalkozás, valamint a szülőknek szóló tanácsadás is megvalósul a mindennapokban.  
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A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,7, a legmagasabb 

a 3,97 volt.  

 

 

 
 

72. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely Nevelési tanácsadás 

területén végzett szülői elégedettség mérése 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a telephely által biztosított nevelési tanácsadás 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett szülők. A szolgáltatással való elégedettségük átlagos 

értéke 3,85. Fejlesztendő terület az intézmény eszközparkjának és komfortjának biztosítása az 

igényeknek megfelelően.  
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3. A nevelési tanácsadás területén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek közül kerültek ki, akik a Fegyverneki Telephely nevelési 

tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Mindösszesen 3 tanuló töltötte ki az elégedettségi kérdőívet, 

melynek oka a gyermekek, tanulók életkori sajátossága lehet, így nem vonható le általános 

következtetés az adatokból.  

 

A mérés módja: 

A kérdőív a tagintézmény által biztosított nevelési tanácsadás tevékenységgel (pszichés gondozás, 

fejlesztő tevékenység) kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget. 

 

A mérés eredményei, összegzés: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján maximálisan elégedettek voltak a kliensek a 

kapott szolgáltatással, mely az alábbi grafikonon is látható. 

 

 
73. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely A nevelési 

tanácsadás területén végzett tanulói elégedettség mérése 
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4. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

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

tehetség tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 13 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. Az igénybevett szolgáltatások részarányosan oszlanak meg a tehetségazonosítás, a 

tanácsadás, valamint a rendezvénylátogatás tekintetében. 

 

 
74. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely A kiemelten 

tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén igénybevett szolgáltatások megoszlása 

 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők az információnyújtást értékelték 

kimagasló területként. A fennmaradó négy terület, tehát a segítségnyújtás a szülői foglalkoztatással 

kapcsolatban, gyermekek képességére vonatkozó felvilágosítás, a tanácsadás hasznossága, valamint 

a helyes döntéshozatalban való segítségnyújtás további erősítendő célterületként határozható meg. 

 
75. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely  A kiemelten 

tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó szülői elégedettség 
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5. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

tanulói elégedettség mérése 

 

A kérdőívet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményét illetően 

egyedülállóan a Fegyverneki Telephely kliensköre töltötte ki, ennek okán az intézményi 

értékelésben található meg az adatokról való beszámoló. 

 

6. A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó intézményi 

elégedettségi mérés 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelyilletékességi 

területén működő köznevelési intézmények köréből kerültek ki. Összesen 6 intézmény töltötte ki az 

elégedettségi kérdőívet. 

 

A mérés módja: 

A kérdőív a telephely által biztosított tehetség gondozás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadó intézmények elégedettségét. 

 
76. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely - A kiemelten 

tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó igénybevett szolgáltatások megoszlása 

 

A tagintézmény által biztosított szolgáltatások tekintetében a legmagasabb arányban a tájékoztató 

előadások tartása (42%), illetve a rendezvények látogatása valósult meg (33%), majd a tanácsadások 

aránya volt 17%-os. A legalacsonyabban igénybevett szolgáltatás a tanulók tehetségazonosítása az 

adott partnerintézmények esetében. 

 

A mérés eredményei: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján az eredmények megfelelő mértékű 

elégedettséget mutatnak a tanácsadó munkájával, az információátadással és a tanácsadás 

hasznosságával kapcsolatosan. A segítségnyújtási lehetőségek megfogalmazásával, a tanulók 

képességeivel kapcsolatos felvilágosítást illetően további fejlesztendő feladatok várnak a telephelyre. 
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77. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely - A kiemelten 

tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó elégedettség mérés 
 

 

 

XIII. Összegzés 

 

A mérés-értékelési vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált szolgáltatásokkal 

elégedettek a válaszadók, az elégedettség átlagos értéke legtöbb esetben 3,5 felett van. Az intézményi 

elégedettség minden esetben 3,5 felett alakult mind a nevelési tanácsadás, a pályaválasztási 

tanácsadás, valamint a kiemelten tehetséget gyermekek, tanulók gondozása terén.  

A válaszadó szülők a tagintézmények megközelíthetőségét, elérhetőségét és nyitva tartását, 

valamint a szakszolgálat felszereltségét és komfortját értékelték a többi szemponthoz képest 

alacsonyabb értékkel. 

A visszajelzések alapján tehát javasolt annak vizsgálata, hogy az intézmény nyitva tartása, a 

foglalkozások rendje, hogyan igazodhat még inkább a szülők és gyermekek elfoglaltságaihoz 

természetesen figyelembe véve a gyermekek aktív idejét, igazodva a képességeikhez, 

sajátosságaikhoz, valamint azt, hogy ezen a területen a szülői és tanulói igények maximális kielégítése 

nem teljesíthető. 

  A kérdőívek kitöltése egyes területeken magas számban történt, azonban a 

szolgáltatásokat igénybevevő kliensek, illetve intézmények teljes létszámához mérten alacsonyabb a 

válaszadók aránya. Annak érdekében, hogy a mérési adatok minél relevánsabb eredményeket 

adjanak, szükséges a válaszadók létszámának növelése. Az alacsonyabb számú részvétel 

feltételezhető oka, hogy a két hetes mérési időszak rövidnek bizonyult.  Javasolt a hosszabb 

időintervallumot felölelő, akár 4 hetes mérési időszak biztosítása a magasabb számú részvételi arány 

elérése érdekében.  
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1. melléklet: Intézményi elégedettséget mérő kérdőív (Nevelési tanácsadás tevékenység: pszichés 

gondozás: egyéni-csoportos; fejlesztő tevékenység) 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóság 
5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

OM azonosító: 202794 

Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: info.foig@jnszmpsz.hu 

Honlap: www.jnszmpsz.hu 

Főigazgató: Csibi Enikő 

 

Intézményi elégedettséget mérő kérdőív 

(Nevelési tanácsadás tevékenység: pszichés gondozás: egyéni-csoportos; fejlesztő tevékenység) 

 

 

Kedves Kolléganő/Kolléga! 

 

A nevelési tanácsadás többféle tevékenységet felölelő szakszolgálati tevékenység. Intézményünk 

tájékozódni szeretne véleményéről/tapasztalatairól, melyet e kérdőív kitöltésével megfogalmazhat. 

 

Kérjük, válassza ki/húzza alá, melyik járáshoz, illetve telephelyhez tartozik intézményük:  

- Jászapáti, Jászberény, Karcag, Kunhegyes, Kunszentmárton, Mezőtúr, Szolnok, Újszászi 

Telephely, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Fegyverneki Telephely 

 

 

Válaszlehetőségek 

4 – teljes mértékben elégedett 

3 – nagyrészt elégedett 

2 – csak kismértékben elégedett 

1 – egyáltalán nem elégedett 

0 – nem tudom eldönteni 

 

 

Kérdés 4 3 2 1 0 

1. Mennyire elégedettek az adott szakszolgálati 

tagintézményben végzett nevelési tanácsadás 

szakterülettel kapcsolatos tájékoztatással, 

információáramlással? 

     

2. Mennyire ítélik hasznosnak a nevelési tanácsadásban 

részesült gyermekek fejlődése szempontjából a 

kapott segítséget? 

     

3. Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési 

tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó 

kollégákkal kapcsolatosan az alábbiak terén: 

 Elérhetőség  

     

 Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás       

 Partnerközpontú szemlélet (minden résztvevő 

elvárásainak és igényeinek figyelembe vétele) 

     

 Gyermekközpontúság       

mailto:info.foig@jnszmpsz.hu
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 Problémakezelés (szociális érzékenység, 

segítőkészség) 

     

 Szakmai segítségnyújtás (aktuális, gyors, 

hasznos, innovatív) 

     

 

 

Egyéb tapasztalat, javaslat, igény: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Köszönjük szépen a közreműködését!  
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2. melléklet: Szülői elégedettséget mérő kérdőív (Nevelési tanácsadás tevékenység: pszichés 

gondozás, konzultáció: egyéni-csoportos; fejlesztő tevékenység) 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóság 
5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

OM azonosító: 202794 

Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: info.foig@jnszmpsz.hu 

Honlap: www.jnszmpsz.hu 

Főigazgató: Csibi Enikő 

 

Szülői elégedettséget mérő kérdőív 

(Nevelési tanácsadás tevékenység: pszichés gondozás, konzultáció: egyéni-csoportos; fejlesztő 

tevékenység) 

 

Kedves Szülő! 

A nevelési tanácsadás többféle tevékenységet felölelő szakszolgálati tevékenység. Intézményünk 

tájékozódni szeretne véleményéről/tapasztalatairól, melyet e kérdőív kitöltésével megfogalmazhat. 

Kérjük, jelezze aláhúzással, hogy milyen típusú szolgáltatásban vett/vettek részt: 

- pszichés gondozás: egyéni (gyermek számára) 

- tanácsadás, konzultáció: szülő(k) számára 

- pszichés gondozás: csoportos foglalkozás (gyermek számára) 

- pszichés gondozás: csoportos foglalkozás (szülő számára) 

- fejlesztőfoglalkozás: csoportos (gyermek számára) 

- fejlesztőfoglalkozás: egyéni (gyermek számára) 

- pedagógiai tanácsadás, konzultáció: szülő(k) számára. 

 

Kérjük, válassza ki melyik járáshoz, illetve telephelyhez tartozik az intézmény melyben az ellátást 

igénybe vette:  

- Jászapáti, Jászberény, Karcag, Kunhegyes, Kunszentmárton, Mezőtúr, Szolnok, Újszászi 

Telephely, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Fegyverneki Telephely 

 

Válaszlehetőségek 

4 – teljes mértékben egyetértek 

3 – nagyrészt egyetértek 

2 – csak kismértékben értek egyet 

1 – egyáltalán nem értek egyet 

0 – nem tudom eldönteni 

 

Állítás 4 3 2 1 0 

1. Gyermekem szakszolgálati ellátásáról 

megfelelően részletes és érthető 

tájékoztatást kaptam. 

     

2. Gyermekem fejlődése szempontjából 

hasznosnak bizonyult a kapott segítség. 

     

3. Az intézmény szakemberei megbízható 

szakértelemmel és megfelelő 

tapasztalattal rendelkeznek. 

     

mailto:info.foig@jnszmpsz.hu
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4. A szakszolgálat felszereltsége és 

komfortja megfelel az igényeinknek. 

     

5. Az intézmény megközelíthetősége a 

szülők és gyermekek számára kedvező. 

     

6. Az intézmény nyitva tartása, a 

foglalkozások rendje figyelemmel van a 

gyermekek és a szülők elfoglaltságára. 

     

7. A pedagógiai szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, gyermekorvos, 

családgondozó, gyermekpszichiáter stb.) 

konzultálnak, segítséget kérnek 

gyermekem érdekében. 

     

8. Az intézmény munkatársai igény esetén 

elérhetőek, kérdéseimre válaszolnak, 

problémáimat meg lehet velük beszélni.  

     

9. Másnak is szívesen ajánlom az intézmény 

szolgáltatásait. 

     

 

Köszönjük a közreműködését! 
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3. melléklet: Tanulói elégedettséget mérő kérdőív (Nevelési tanácsadás tevékenység: pszichés 

gondozás: egyéni-csoportos) 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóság 
5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

OM azonosító: 202794 

Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: info.foig@jnszmpsz.hu 

Honlap: www.jnszmpsz.hu 

Főigazgató: Csibi Enikő 

 

Tanulói elégedettséget mérő kérdőív 

(Nevelési tanácsadás tevékenység: pszichés gondozás: egyéni-csoportos) 

 

Kérjük, válaszd ki/húzd alá, melyik járáshoz, illetve telephelyhez tartozik az intézmény melyben az 

ellátást igénybe vetted:  

- Jászapáti, Jászberény, Karcag, Kunhegyes, Kunszentmárton, Mezőtúr, Szolnok, Újszászi 

Telephely, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Fegyverneki Telephely 

 

Kérjük, gondold végig és értékeld, hogy a felsorolt állítások közül melyikkel milyen mértékben 

vagy elégedett.  

 

Válaszlehetőségek 

4 – teljes mértékben egyetértek 

3 – nagyrészt egyetértek 

2 – csak kismértékben értek egyet 

1 – egyáltalán nem értek egyet 

0 – nem tudom eldönteni 

 

Állítás 4 3 2 1 0 

4. A szakember bizalmas, nyugodt, kölcsönös 

elfogadáson alapuló légkört alakított ki. 

     

5. A szakember igyekezett felkelteni és fenntartani az 

érdeklődésemet. 

     

6. A foglalkozások során a visszajelzések, 

egyértelműek, érthetőek voltak. 

     

7. A foglalkozásokon a problémámnak, helyzetemnek 

megfelelő segítségnyújtást kaptam. 

     

8. A foglalkozások segítettek abban, hogy a 

mindennapi élethelyzetekben képes legyek tovább 

fejlődni. 

     

 

Köszönjük a közreműködésed!  

mailto:info.foig@jnszmpsz.hu
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4. melléklet: Elégedettséget mérő kérdőív – a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

területén 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóság 
5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

OM azonosító: 202794 

Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: info.foig@jnszmpsz.hu 

Honlap: www.jnszmpsz.hu 

Főigazgató: Csibi Enikő 

 

Visszajelzés tehetség tanácsadásról 

(intézmények részére) 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

Tisztelt Intézményvezető Úr! 

 

Önök igénybe vették a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozási 

szolgáltatását. Kérjük a kérdések segítségével értékelje mennyire voltak elégedettek a munkánkkal. 

Véleményük fontos számunkra, szeretnénk, ha a tapasztalataik segítenék a további munkánkat. 

1. Milyen szolgáltatást vett igénybe? (A megfelelő választ húzza alá!) 

tanácsadás pedagógus, szülő, tanuló számára 

tanuló tehetségazonosítása 

rendezvény látogatása 

tájékoztató előadás tartás 

 

2. A táblázatban X-szel jelölje válaszait. 

Válaszlehetőségek: 

4 – teljes mértékben egyetértek 

3 – nagyrészt egyetértek 

2 – kismértékben értek egyet 

1 – egyáltalán nem értek egyet 

0 – nem tudom eldönteni 

 

Ssz. Állítás 4 3 2 1 0 

1. Elegendő információt kaptunk a 

kérdéseinkre 

     

2. Segítséget kaptunk ahhoz, hogy a 

tanulót/gyermeket hogyan segítsük tovább 

     

3. Felvilágosítást kaptunk a gyermek/tanuló 

képességéről 

     

4. Elégedettek voltunk a tanácsadó 

munkájával 

     

5. A tanácsadás hasznos volt      

 

Köszönjük a véleményüket!  

mailto:info.foig@jnszmpsz.hu
http://www.jnszmpsz.hu/
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5. melléklet: Elégedettségi kérdőív – a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásban 

résztvevő gyermekek szülei, gondviselői részére 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóság 
5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

OM azonosító: 202794 

Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: info.foig@jnszmpsz.hu 

Honlap: www.jnszmpsz.hu 

Főigazgató: Csibi Enikő 

 

Visszajelzés tehetség tanácsadásról 

(szülők részére) 

 

Kedves Szülő! 

Ön igénybe vette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozási 

tanácsadását. Kérjük a kérdések segítségével értékelje mennyire volt elégedett a munkánkkal. 

Véleménye fontos számunkra, szeretnénk ha a tapasztalatai segítenék a további munkánkat. 

1. Milyen szolgáltatást vett igénybe? (A megfelelő választ húzza alá!) 

tanácsadás 

tanuló tehetségazonosítása 

rendezvény látogatása 

 

2. A táblázatban X-szel jelölje válaszait. 

Válaszlehetőségek: 

4 – teljes mértékben egyetértek 

3 – nagyrészt egyetértek 

2 – kismértékben értek egyet 

1 – egyáltalán nem értek egyet 

0 – nem tudom eldönteni 

 

Ssz. Állítás 4 3 2 1 0 

1. Elegendő információt kaptam a kérdésemre      

2. Segítséget kaptam ahhoz, hogy hogyan 

foglalkozzak a gyermekemmel 

     

3. Felvilágosítást kaptam a gyermekem 

képességéről 

     

4. Segítséget kaptam abban, hogy helyes 

döntést hozzak a gyermekemről 

     

5. A tanácsadás hasznos volt      

 

Köszönjük a véleményét! 

  

mailto:info.foig@jnszmpsz.hu
http://www.jnszmpsz.hu/
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6. melléklet: Elégedettségi kérdőív – a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásban 

résztvevő tanulók részére 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóság 
5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

OM azonosító: 202794 

Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: info.foig@jnszmpsz.hu 

Honlap: www.jnszmpsz.hu 

Főigazgató: Csibi Enikő 

 

Visszajelzés tehetség tanácsadásról 

(tanulók részére) 

 

Kedves Tanuló! 

Igénybe vetted a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozási 

tanácsadását. Kérjük a kérdések segítségével értékeld mennyire voltál elégedett a munkánkkal! 

Véleményed fontos számunkra, szeretnénk, ha a tapasztalataid segítenék a további munkánkat. 

1. Milyen szolgáltatást vett igénybe? (A megfelelő választ húzza alá!) 

tanácsadás 

tehetségazonosítás 

rendezvény látogatása 

fejlesztés 

2. A táblázatban X-szel jelöld válaszaid! 

Válaszlehetőségek: 

4 – teljes mértékben egyetértek 

3 – nagyrészt egyetértek 

2 – kismértékben értek egyet 

1 – egyáltalán nem értek egyet 

0 – nem tudom eldönteni 

 

 

Ssz. Állítás 4 3 2 1 0 

1. Elegendő információt kaptam a kérdésemre      

2. Segítséget kaptam ahhoz, hogy kihez 

fordulhatok tovább 

     

3. Felvilágosítást kaptam az érdeklődésemről      

4. Segítséget kaptam abban, hogy helyes 

döntést hozzak 

     

5. A tanácsadás hasznos volt      

 

Köszönjük a véleményed!  

mailto:info.foig@jnszmpsz.hu
http://www.jnszmpsz.hu/
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7. melléklet: Elégedettségi kérdőív – a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás terén 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóság 
5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

OM azonosító: 202794 

Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: info.foig@jnszmpsz.hu 

Honlap: www.jnszmpsz.hu 

Főigazgató: Csibi Enikő 

 

Visszajelzés továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról 

(intézmények részére) 

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 

Kérjük, értékelje az igénybe vett továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást. A lenti 

táblázatban X-el jelölje válaszait. Véleménye fontos számunkra, szeretnénk, ha a kérdőív 

kitöltésével segítené a munkánkat. 

Válaszlehetőségek 

4 – teljes mértékben egyetértek 

3 – nagyrészt egyetértek 

2 – csak kismértékben értek egyet 

1 – egyáltalán nem értek egyet 

0 – nem tudom eldönteni 

 

Állítás 4 3 2 1 0 

1. A tanulók széleskörű információkat kaptak a 

pályákról, szakmákról, képzési lehetőségekről. 

     

2. A tanulók segítséget kaptak önismeretük 

fejlesztéséhez. 

     

3. A tanácsadás segített abban, hogy a tanulók 

érdeklődésüknek megfelelően döntsenek az 

iskola/pályaválasztásban. 

     

4. Elégedett vagyok a tanácsadás szervezésével, 

lebonyolításával. 

     

5. A tanácsadók figyelembe vették a tanulók egyéni 

képességeit.  

     

 

Köszönjük a válaszokat!  

mailto:info.foig@jnszmpsz.hu
http://www.jnszmpsz.hu/
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8. melléklet: Elégedettségi kérdőív – a pályaválasztási és továbbtanulási tanácsadásban résztvevő 

tanulók szülei, gondviselői részére 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóság 
5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

OM azonosító: 202794 

Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: info.foig@jnszmpsz.hu 

Honlap: www.jnszmpsz.hu 

Főigazgató: Csibi Enikő 

 

Visszajelzés továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról 

(szülők részére) 

 

Tisztelt Szülő! 

Kérjük, értékelje az igénybe vett továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást. A lenti 

táblázatban X-el jelölje válaszait. Véleménye fontos számunkra, szeretnénk, ha a kérdőív 

kitöltésével segítené a munkánkat. 

Válaszlehetőségek 

4 – teljes mértékben egyetértek 

3 – nagyrészt egyetértek 

2 – csak kismértékben értek egyet 

1 – egyáltalán nem értek egyet 

0 – nem tudom eldönteni 

 

Állítás 4 3 2 1 0 

1. Gyermekem széleskörű információt kapott a 

pályákról, szakmákról, képzési lehetőségekről. 

     

2.  A tanácsadás segítette gyermekemet, hogy 

jobban megismerje önmagát. 

     

3. A tanácsadás során figyelembe vették 

gyermekem egyéni képességeit.  

     

4. A tanácsadás segített abban, hogy helyesen 

döntsünk az iskola/pályaválasztásban. 

     

5. A tanácsadó odafigyelt rám, segítőkész volt.      

 

 

Köszönjük a válaszokat!  

mailto:info.foig@jnszmpsz.hu
http://www.jnszmpsz.hu/
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9. melléklet: Elégedettségi kérdőív – a pályaválasztási és továbbtanulási tanácsadásban résztvevő 

tanulók részére 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóság 
5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

OM azonosító: 202794 

Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: info.foig@jnszmpsz.hu 

Honlap: www.jnszmpsz.hu 

Főigazgató: Csibi Enikő 

 

Visszajelzés továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról 

(tanulók részére) 

Kedves Tanuló! 

Kérjük, értékeld az igénybe vett továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást. A lenti 

táblázatban X-el jelöld válaszaidat. Véleményed fontos számunkra, szeretnénk, ha a kérdőív 

kitöltésével segítenéd a munkánkat. 

Válaszlehetőségek 

4 – teljes mértékben egyetértek 

3 – nagyrészt egyetértek 

2 – csak kismértékben értek egyet 

1 – egyáltalán nem értek egyet 

0 – nem tudom eldönteni 

 

Állítás 4 3 2 1 0 

1. Bővültek a választható pályákról, szakmákról, 

iskolákról való ismereteim.  

     

2. A tanácsadás segített abban, hogy többet tudjak 

meg önmagamról (képességeimről, 

érdeklődésemről). 

     

3. A tanácsadó kérdései, magyarázatai érthetőek 

voltak számomra. 

     

4. A tanácsadó odafigyelt rám, segítőkész volt.      

5. A tanácsadás segített abban, hogy helyesen 

döntsek az iskola/pályaválasztásban. 

     

 

 

Köszönjük a válaszokat! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.foig@jnszmpsz.hu
http://www.jnszmpsz.hu/
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VIII. JNSZMPSZ partneri elégedettség összesítő adatai 

JNSZMPSZ intézményi 

elégedettségmérés 

 

Fejleszthető/fejlesztendő területek 

 

 

Érték 

 

 

Átlag 

Nevelési tanácsadás  

 

 

3,75 

Partnerintézmények Tájékoztatás, információáramlás 3,77 

 Az ellátás hasznossága a gyermek fejlődése 

szempontjából 

3,79 

Szülők Tagintézményi bontásban - 

Tanulók Foglalkozások hasznosíthatósága a 

mindennapokban 

3,69 

Tehetséggondozás  

 

3,74 

Partnerintézmények Felvilágosítás a gyermekek/tanulók 

képességeiről 

3,80 

Szülők Segítség adása a szülőnek a gyermekével 

történő foglalkozáshoz 

3,70 

Tanulók További igénybe vehető segítséggel 

kapcsolatos tájékoztatás 

3,73 

Pályaválasztási tanácsadás  

 

 

 

3,53 

Partnerintézmények Szakmaismeret 3,67 

 Önismeret fejlődése 3,67 

 Tanácsadások szervezése 3,67 

Szülők Önismeret fejlődése 3,67 

 Segítség az iskolaválasztáshoz (döntés) 3,71 

Tanulók Szakmaismeret 3.30 

 Önismeret 3,29 

 Iskolaválasztás (döntés) 3,27 

 

Jászapáti 

tagintézményi 

elégedettségmérés 

Fejleszthető/fejlesztendő területek  

Érték 

 

Átlag 

Nevelési tanácsadás  

 

3,62 

Partnerintézmények Alacsony válaszszám, nincs releváns adat - 

Szülők Tagintézmény megközelíthetősége 3,71 

 Felszereltsége 3,53 

Tanulók - - 

Tehetséggondozás*  

 

0 

Partnerintézmények - - 

Szülők - - 

Tanulók - - 

* Szakember hiányában a feladatellátás szünetelt. 
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Jászberény 

tagintézményi 

elégedettségmérés 

Fejleszthető/fejlesztendő területek  

Érték 

 

Átlag 

Nevelési tanácsadás  

 

 

3,67 

Partnerintézmények Információ átadása a tanulóval kapcsolatban  3,71 

 Szakmai segítségnyújtás 3,71 

Szülők Szakszolgálat felszereltsége, komfortja 3,44 

 Nyitva tartása 3,73 

 Konzultáció más szakemberekkel (orvos, 

pedagógus stb.) 

3,76 

Tanulók Nincs  - 

Tehetséggondozás  

4 Partnerintézmények Nincs. (Általános elégedettség) 4 

Szülők Nincs adat - 

Tanulók Nincs adat - 

 

Karcag intézményi 

elégedettségmérés 

Fejleszthető/fejlesztendő területek  

Érték 

 

Átlag 

Nevelési tanácsadás  

 

3,62 

Partnerintézmények Szakemberek elérhetősége 3,75 

Szülők Megközelíthetőség, felszereltség 3,75 

Tanulók Érdeklődés fenntartása a foglalkozásokon 3,50 

 Problémának megfelelő segítségnyújtás 3,50 

Tehetséggondozás  

4 Partnerintézmények Nincs (Általános elégedettség) 4 

Szülők Nincs adat - 

Tanulók Nincs adat - 

 

Kunhegyes 

tagintézményi 

elégedettségmérés 

Fejleszthető/fejlesztendő területek  

Érték 

 

Átlag 

Nevelési tanácsadás  

 

3,82 

Partnerintézmények Nincs 4,00 

Szülők Tájékoztatás a szülőnek 3,73 

 Az ellátás hasznossága (szülői megítélés) 3,73 

Tanulók - - 

Tehetséggondozás  

 

3,80 

Partnerintézmények Nincs (Általános elégedettség) 4 

Szülők Segítség adása a szülőnek a gyermekkel 

történő foglalkozáshoz 

3,60 

Tanulók - - 
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Kunszentmárton 

tagintézményi 

elégedettségmérés 

Fejleszthető/fejlesztendő területek  

Érték 

 

Átlag 

Nevelési tanácsadás  

 

3,50 

Partnerintézmények Nincs adat - 

Szülők A kapott segítség hasznossága (szülői 

megítélés) 

3,50 

Tanulók Nincs adat - 

Tehetséggondozás*  

0 Partnerintézmények Nem releváns - 

Szülők Nem releváns - 

Tanulók Nem releváns - 

* A feladatellátásban mindössze egy fő ellátott vett részt.  

 

Mezőtúr 

tagintézményi 

elégedettségmérés 

Fejleszthető/fejlesztendő területek  

Érték 

 

Átlag 

Nevelési tanácsadás  

 

 

3,63 

Partnerintézmények Információk átadása 3,60 

 Az ellátás hasznossága 3,70 

 Szakmai segítségnyújtás 3,80 

Szülők A tagintézmény felszereltsége, komfortja 3,70 

 Nyitva tartása 3,80 

Tanulók A mindennapi élethelyzetekben hasznosítás, 

fejlődés 

3,20 

Tehetséggondozás  

 

3,75 

Partnerintézmények Nincs (Általános elégedettség) 4 

Szülők A szülőnek nyújtott tanácsadás hasznossága 3,50 

Tanulók Nincs adat - 

 

Szolnok 

tagintézményi 

elégedettségmérés 

Fejleszthető/fejlesztendő területek  

Érték 

 

Átlag 

Nevelési tanácsadás  

 

 

 

3,67 

Partnerintézmények Információáramlás 3,72 

 Szakemberek elérhetősége 3,69 

 Szakmai segítségnyújtás 3,68 

Szülők Nyitva tartás 3,68 

 Megközelíthetőség 3,60 
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 Konzultáció más szakemberekkel (orvos, 

pedagógus stb.) 

3,69 

Tanulók Nem releváns adatszám - 

Tehetséggondozás  

 

3,63 

Partnerintézmények A tanulók képességeiről felvilágosítás 3,72 

Szülők A gyermekkel kapcsolatos helyes 

döntéshozatalban való segítség 

3,55 

Tanulók Nincs adat - 

 

Újszászi Telephely 

elégedettségmérés 

Fejleszthető/fejlesztendő területek  

Érték 

 

Átlag 

Nevelési tanácsadás  

 

3,76 

Partnerintézmények Információáramlás 3,76 

Szülők Nem releváns adatszám - 

Tanulók Nem releváns adatszám - 

Tehetséggondozás* Nincs adat - 0 

* Szakember hiányában a feladatellátás szünetelt. 

 

Tiszafüred 

tagintézményi 

elégedettségmérés 

Fejleszthető/fejlesztendő területek  

Érték 

 

Átlag 

Nevelési tanácsadás  

 

 

3,75 

Partnerintézmények Az ellátás hasznossága 3,62 

 Szakmai segítségnyújtás 3,62 

Szülők A tagintézmény felszereltsége, komfortja 3,74 

 Konzultáció más szakemberekkel (orvos, 

pedagógus) 

3,80 

Tanulók Nincs 4,00 

Tehetséggondozás  

 

3,90 

Partnerintézmények Segítségnyújtási lehetőségek 

megfogalmazása 

3,86 

 

 A tanulók képességeivel kapcsolatos 

felvilágosítás 

3,86 

Szülők A gyermekkel kapcsolatos helyes 

döntéshozatalban való segítség 

3,90 

Tanulók Nincs adat - 

 

Törökszentmiklós 

tagintézményi 

elégedettségmérés 

Fejleszthető/fejlesztendő területek  

Érték 

 

Átlag 

Nevelési tanácsadás  
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Partnerintézmények Nincs adat. -  

 

3,86 

Szülők Konzultáció más szakemberekkel (orvos, 

pedagógus) 

3,83 

 Szakemberek elérhetősége 3,88 

 Tájékoztatás 3,89 

Tanulók Nincs adat - 

Tehetséggondozás  

 

3,86 

Partnerintézmények Nincs (Általános elégedettség) 4 

Szülők A gyermekkel történő foglalkozáshoz 

nyújtott segítség 

3,86 

Tanulók Nincs adat - 

 

Fegyverneki Telephely 

elégedettségmérés 

Fejleszthető/fejlesztendő területek  

Érték 

 

Átlag 

Nevelési tanácsadás  

 

3,80 

Partnerintézmények Információ áramlása, átadása 3,70 

Szülők Felszereltség, komfort 3,70 

 Nyitva tartás 3,81 

Tanulók Nincs  4,00 

Tehetséggondozás  

 

 

 

3,60 

Partnerintézmények Segítségnyújtási lehetőségek 

megfogalmazása  

3,67 

 A tanulók képességeivel kapcsolatos 

felvilágosítás 

3,83 

Szülők A gyermekkel történő foglalkozáshoz 

nyújtott segítség 

3,46 

 Segítség a gyermekkel kapcsolatos 

döntéshozatalban 

3,62 

Tanulók További segítséggel kapcsolatos tájékoztatás 3,73 

 

IX. Összegzés 

A mérés-értékelési vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált szolgáltatásokkal elégedettek 

a válaszadók, az elégedettség átlagos értéke legtöbb esetben 3,5 felett van. Az intézményi 

elégedettség minden esetben 3,5 felett alakult mind a nevelési tanácsadás, a pályaválasztási 

tanácsadás, valamint a kiemelten tehetséget gyermekek, tanulók gondozása terén.  

A válaszadó szülők a tagintézmények megközelíthetőségét, elérhetőségét és nyitva tartását, valamint 

a szakszolgálat felszereltségét és komfortját értékelték a többi szemponthoz képest alacsonyabb 

értékkel. 

A visszajelzések alapján tehát javasolt annak vizsgálata, hogy az intézmény nyitva tartása, a 

foglalkozások rendje, hogyan igazodhat még inkább a szülők és gyermekek elfoglaltságaihoz 

természetesen figyelembe véve a gyermekek aktív idejét, igazodva a képességeikhez, 
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sajátosságaikhoz, valamint azt, hogy ezen a területen a szülői és tanulói igények maximális kielégítése 

nem teljesíthető. 

A kérdőívek kitöltése egyes területeken magas számban történt, azonban a szolgáltatásokat 

igénybevevő kliensek, illetve intézmények teljes létszámához mérten alacsonyabb a válaszadók 

aránya. Annak érdekében, hogy a mérési adatok minél relevánsabb eredményeket adjanak, szükséges 

a válaszadók létszámának növelése. Az alacsonyabb számú részvétel feltételezhető oka, hogy a két 

hetes mérési időszak rövidnek bizonyult.  Javasolt a hosszabb időintervallumot felölelő, akár 4 hetes 

mérési időszak biztosítása a magasabb számú részvételi arány elérése érdekében.  
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2.sz. melléklet 

 

Az eredményesség-mérés 2018/2019. tanév intézményi összesített adatai 

Az intézményben folyó pedagógiai munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, hogy a 

pedagógiai stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények 

alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása ezért 

arról ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra van szükség a pedagógiai 

folyamatokban, a szervezet működésében. Elvárás, hogy nyilvántartjuk és elemezzük az intézményi 

eredményeket. Eredményességi mutatók nyilvántartása az intézményben: 

 a kliensek állapotváltozásának objektív adatai (tanulmányi eredményben vagy más területen 

azonosítható változás), 

 a kliensek teljesítmény eredményességét igazoló mutatók (tanév végi minősítési eredmények) 

értékelések, visszajelzések gyakorisága, szülőkkel, pedagógusokkal folyó kommunikáció 

rendszeressége és hatékonysága, 

 lemorzsolódási mutatók (szakszolgálati ellátásból kilépők, ajánlott szakszolgálat ellátást nem 

igénylők száma, jellemző és visszatérő akadályok elemzése) követések, utógondozás a tartós 

állapotváltozás igazolására, 

 elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, kliens), 

 a szakértői véleményekre érkezett fellebbezések száma, 

 „pszichés problémája megoldódott”, sikeres terápiák lezárása. 

Az elégedettség mérése évről évre megtörtént.  

 

Az intézményi önértékelés feltárta, hogy szükséges a terápiák eredményesség mérésének a 

kidolgozása, a tanévenkénti mérések elvégzése, a mérési adatok összegzése és elemzése: a kliensek 

állapotváltozásának objektív adatai, a fejlesztések, terápiák eredményességét igazoló mutatók 

alapján. 

A 2018/2019. tanévben megtörtént a szakmai munkaközösségek javaslatai alapján a mérési eljárások 

kidolgozása, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás eredményességének mérése: 

 

 

Az eredményesség-mérés 2018/2019. tanév intézményi összesített adatai: 

 

Korai fejlesztés: 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 185 fő 

 

Nem javult
10%

Keveset 
javult
23%

Részben 
javult
28%

Lényegesen 
javult
31%

Tünetmentes
8%
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Ebből: 32,3 %                                                                                                        64,2 % 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 19 41 50 55 14 

% 10,2 22,1 27 29,7 7,5 

Intézkedni: 32,3 % 

 

Logopédiai ellátás: 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 1662 fő 

 
 

Ebből:10,4 %                                                                                                           88,3 % 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 26 149 423 536 511 

% 1,5 8,9 25,4 32,2 30,7 

           

Nevelési tanácsadás: 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 1748 fő  

Ebből pszichológiai gondozás: 809 fő 

 

 

Nem javult
1%

Keveset 
javult

9%

Részben 
javult
26%

Lényegesen 
javult
33%

Tünetmentes
31%

Nem javult
6%

Keveset 
javult
13%

Részben 
javult
23%

Lényegesen 
javult
32%

Tünetmentes
26%
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Ebből: 15,3 %                                                                                                       65,7% 

 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 37 88 153 208 170 

% 4,5 10,8 18,9 25,7 21 

          

Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 1303 fő 

 

 
 

Ebből: 10,8 %                                                                                                      88,9 % 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 34 108 439 432 290 

% 2,6 8,2 33,6 33,1 22,2 

          

Nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 1748 fő  

Nem, vagy keveset javult, összesen: 13 %              Javult, vagy tünetmentes:76,9 % 

 

Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 1500 fő 

 

Nem javult
3% Keveset 

javult
8%

Részben 
javult
34%

Lényegesen 
javult
33%

Tünetmente
s

22%

Nem Keveset 
javult
10%

Részben 
javult
22%

Lényegesen 
javult
22%

Tünetmentes
38%
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Ebből: 17,4 %                                                                                                        80,8 % 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 111 150 330 325 558 

% 7,4 10 22 21,6 37,2 

 

Szakértői bizottsági vizsgálat: 321 fő 

 

 
 

Ebből : 26,1 % 

 

ÖSSZESÍTÉS 

 

Vizsgált gyermekek 

/tanulók száma 

Szülői példány határidőre 

történő elkészítése 

Véglegesített szakértői vélemény 

határidőre történő elkészítése 

elkészült nem készült 

el 

elkészült nem készült el 

321 fő  237db  84 db   

 73,8 % 26,1 %   

Intézkedni: 26,1 % 

 

Az adatok feldolgozása és elemzése után azokon a területeken, ahol magas annak a mutatónak az 

aránya, ahol a kliens állapotában változás nem vagy alig történt – összesítve ’a nem javult’ és a 

’keveset javult’ adatokat – (korai fejlesztés), illetve a szakértői vélemény határidőre történő 

elkészítése (szakértői bizottsági tevékenység), intézkedési tervet kell kidolgozni. Két további 

területen pedig (nevelési tanácsadás keretében pszichológiai ellátás, gyógytestnevelés) prevenciós 

jellegű intézkedések szükségesek. Ezt a JNSZMPSZ 2019/2020. tanév intézményi munkaterve 

tartalmazza. 

 

 

 

 

 

elkészült
74%

nem készült el
26%

Szülői példány határidőre történő 
elkészítése
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Megyei Pályaválasztási Tanácsadó, egyéni tanácsadás:  

 
 

     Ebből: 8,8% 91,2% 

 Nem volt 

eredményes 

Kevésbé volt 

eredményes 

Részben volt 

eredményes 

Eredményes 

volt- 

Teljes 

mértékben 

eredményes 

volt 

Tanulók 

száma: 

7 15 8 10 210 

% 2,8 6 3,2 4 84 

 

 

Nem volt 
eredményes

3%

Kevésbé volt 
eredményes

6% Részben volt 
eredményes

3%

Eredményes volt-
4%

Teljes mértékben 
eredményes volt

84%
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Tagint 

 

 

Az eredményesség-mérés 2018/2019. tanév intézményi összesített adatai szakterületenként 

 

Korai Logopédia NT: pszich NT: gyp Tehetség PV Tanácsadás SZB tev Gyógytestnev Isk.pszich 

 Ell 
Er

% 
Elt Ell 

Er

% 
Elt Ell 

Er

% 
Elt Ell 

Er

% 
Elt Ell 

Er

% 
Elt Ell Er% Elt Ell Er% Elt Ell 

Er

% 
Elt Ell 

Er

% 
Elt 

Ja 16 50 - 155 79 - - - - 39 43 - - - - - - - 163 - - 142 33 - - - - 

Jb 18 61 - 261 63 - 149 49 - 182 61 - 4 - - - - - 304 - - 166 52  - - - 

Ka 37 25 - 166 53 165 115 29 38 97 48 - 133 - - - - - 277 - - 148 51  - - - 

Kh 9 25 - 64 57 - 48 40 - 144 45 - 43 - - - - - 153 - - 14 67  - - - 

Ksz 16 44 - 157 58 - 32 35 - 46 63 - 1 - - - - - 271 - - 77 9  - - - 

Mt 34 79 - 171 60 - 49 
10

0 
- 46 60 - 7 - 32 - - - 389 - - 7 0  - - - 

Szo 38 50 - 451 68 - 246 63 - 213 79 - 38 - - - - - 638 - - 1012 77  
32/1

9/9 
- - 

Ú 4 0 - 77 71 - - - - 128 39 - - - - - - - 96 - - 59 84  - - - 

Tf 14 33 - 112 70 - 47 38 - 131 65 - 23 - - - - - 137 - - 24 0 94 - - - 

Tsz 16 31 - 149 67 32 72 61 - 207 65 - 143 - - - - - 171 - - 126 88 46 - - - 

Fe 3 0 - 132 46 - 28 43 - 118 36 - 16 - - - - - 152 - - - - - - - - 

MSZ

B 
- - - - - - - - - - - - 260 - - - - - 1739 66,9 862 - - - - - - 

PVT - - - - - - - - - - - - - - - 250 91,2 - - - - - - - - - - 

Össz: 205 36 - 1894 63 197 786 50 38 1351 54 - 408 32 - 250 91,2 - 4490 67 862 1775 46 140 - - - 

 

Ell= Ellátott létszám 

Er=Ellátás eredményessége 

Elt=Ellátatlan 

 

 


